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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 539/06
Ob-24116/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega sektroja, faks ++386/1/522-12-54.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava,
zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup varovalnih sredstev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: varovalna sredstva.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
120 mio / 1 leto; 360 mio / 3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 17.00.00.00-2, dopolnilni besednjak:
M022-9.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana

1. 9. 2006

Št. 533/06
Ob-24117/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava,
zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup pripomočkov za respiratorno
terapijo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: pripomočki za respiratorno terapijo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 160 mio
SIT / 1 leto, 480 mio SIT / 3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.15.70.00-5.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/durs/
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 537/06
Ob-24118/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava,
zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup operacijskega materiala.
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II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: operacijski material.
Ocenjeni stroški brez DDV: 645 mio SIT
/ 1 leto, 1.935 mio SIT / 3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.90.00-2.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 535/06
Ob-24119/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava,
zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup sistemov za infuzijo in transfuzijo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: sistemi za infuzijo
in transfuzijo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 450 mio SIT
/ 1 leto; 1.350 mio SIT / 3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.42.20-4; glavni besednjak, glavni
predmet: 33.19.41.20-3.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
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Ustrezne državne internetne strani, kjer je
mogoče dobiti informacije
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-353/2006/2
Ob-24243/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54,
e-pošta: jr@gov.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@gov.si, faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni
ali zvezni organ, vključno z njihovimi regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo opreme za
nadzor državne meje in druge tehnične opreme, št. 430-353/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna 93a.
Šifra NUTS SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega razpisa je dobava opreme za nadzor državne
meje in druge tehnične opreme. Javni razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni v
prilogi B. Podrobnejši opis in količine opreme,
ki je predmet javnega razpisa, bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
356,985.833,35 SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: endoskopi
1) Kratek opis: dobava endoskopov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 20 kosov ter servisno tehnično šolanje.
Ocenjeni stroški brez DDV: 38,400.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 6 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: naprave za preverjanje pristnosti
dokumentov
1) Kratek opis: dobava naprav za preverjanje pristnosti dokumentov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
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3) Količina ali obseg: dobava naprav za
preverjanje pristnosti dokumentov, 24 komadov ter servisno tehnično šolanje.
Ocenjeni stroški brez DDV: 188,200.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 3 meseci od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: popravilo in nadgradnja mobilne
termovizije
1) Kratek opis: popravilo in nadgradnja
mobilne termovizije.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: popravilo in nadgradnja mobilne termovizije, 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 34,300.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 6 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: naprave za nočno opazovanje
1) Kratek opis: dobava naprav za nočno
opazovanje.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: naprave za nočno
opazovanje, 41 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 57,366.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 3 meseci od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: video kamere
1) Kratek opis: dobava video kamer.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: video kamere 6 komadov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,916.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 2 meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: sistem kamere za montažo v avtomobil
1) Kratek opis: dobava kamere za montažo v avtomobil. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: sistem video kamere
za montažo v avtomobil, 1 komplet.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 2 meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: naprava za interni vizualni pregled vozil, tehničnih naprav in prostorov

1) Kratek opis: dobava naprav za interni vizualni pregled vozil, tehničnih naprav in
prostorov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: naprave za interni vizualni pregled vozil, tehničnih naprav in
prostorov, 12 setov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 2 meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: kovčki za kriminalistično tehnične
oglede
1) Kratek opis: dobava kovčkov za kriminalistično tehnične oglede. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: kovčki za kriminalistično tehnične oglede, 70 komadov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 2 meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: komplet za prisilno ustavljanje
vozil
1) Kratek opis: dobava kompletov za prisilno ustavljanje vozil.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: kompleti za prisilno
ustavljanje vozil, 98 kompletov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,469.166,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 31. 8. 2006.
Trajanje: 2 meseca od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 31. 8. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF
0524 in PSF 0525, P20032 Projekt PHARE
2003.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem
okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer je
mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.si/
mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Gradnje
Ob-24391/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktna oseba: Mojca Pekolj, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija,
tel. 07/348-11-20, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: mojca.pekolj@trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Trebnje,
kontaktna oseba: Vida Šušterčič, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-11-34, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: vida.sustercic@trebnje.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: Gradnja gospodarske javne
infrastrukture Cviblje.
II.2) Kraj izvedbe: Trebnje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja gospodarske javne infrastrukture Cviblje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Občina Trebnje

Storitve
Št. 21
Ob-24244/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
477-96-00, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 1/07.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.22.30-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
prevzem bioloških odpadkov v letu 2007
in 2008.
Ocenjena vrednost naročila 250,000.000
SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Javni razpisi
Blago
Št. 430-124/2006

Ob-24373/06

Popravek
V javnem razpisu za rentgen za pregled
prtljage, Ob-23510/06, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006 se
pri točki II.1.2) vsebina pravilno glasi:
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
Ministrstvo za pravosodje

Št.

Ob-23989/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-44-33.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/300945.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava uniform in druge opreme mestnih
redarjev za potrebe Mestnega redarstva,
Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana,
Inšpektorat, Proletarska 1, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.50.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.50.00-0; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.44.33.00-9.
2) Kratek opis: klobuček z značko.
3) Obseg ali količina:
Zap. št.
Artikel
		
1.
Klobuček z značko – poletni
2.
Klobuček z značko – zimski
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Zap. št.
Artikel
		
1.
Odsevni brezrokavnik
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2007.
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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: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj.
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izloči-

Okvirna količina kom
za leto 2006
12
7

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

Stran

Okvirna količina kom
za leto 2006
6
6

tev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
Okvirna količina kom
za leto 2006
35
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.
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Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za sklop 6: klobuček z značko
Dokazilo: ponudniki naj v priloženi tabeli navedejo najmanj 3 pisna priporočila
za klobuček z značko, za obdobje zadnjih
dveh let.
Za sklop 10: odsevni brezrokavnik
Dokazilo: V priloženo tabelo navedite
naročnike, za katere ste izdelali odsevne
brezrokavnike.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Pravilnik o enotni uniformi, označbah
in opremi občinskih redarjev (Uradni list RS,
št. 103/05);
– Odredba o nošenju službene uniforme,
označbah in opremi mestnega redarja Mestne občine Ljubljana.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-18360/06 z dne 30. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-10/2006-39.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico do uporabe 84. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-23992/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Anton Gmeiner,
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava parkirnih avtomatov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
parkirnih avtomatov – ocenjeno 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila
– BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v
skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 19. 9. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 19. 9. 2006 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.
Ob-24003/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v
roke: Janez Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks 01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni

dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: dobava tovornih vozil in nadgradenj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava tovornih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: univerzalna delovna vozila
1) Kratek opis: univerzalna delovna vozila.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144400.
3) Količina ali obseg: 4 kose.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: tovorna vozila
1) Kratek opis: tovorna vozila nad 160
kW.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34141000.
3) Količina ali obseg: 13 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: tovorna vozila
1) Kratek opis: tovorna vozila z dvigalom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
34142000.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: tovorna vozila
1) Kratek opis: tovorna vozila-cestar.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34134000.
3) Količina ali obseg: 21 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: tovorna vozila
1) Kratek opis: tovorna vozila z dvižno
košaro.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34142000.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: tovorno vozilo
1) Kratek opis: tovorno vozilo – pometač.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144430.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: tovorno vozilo
1) Kratek opis: tovorno vozilo za čiščenje
kanalizacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144410.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
Naslov: nadgradnja tovornega vozila
1) Kratek opis: nadgradnja-tristrani prekucni zabojnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34224000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
Naslov: nadgradnja tovornega vozila
1) Kratek opis: nadgradnja-teleskopsko
konzolno dvigalo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29221441.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti: en
ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji je določena višina garancije za vsak
sklop posebej.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: naročnik financira dobavo
blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudniki lahko nastopajo posamezno ali
skupno. V primeru skupnega nastopa, je
ponudbi potrebno priložiti akt o skupnem
nastopu.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Št.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila.
Merila
1. vrednost ponudbe
2. rok dobave
3. garancijski rok
4. sposobnost ponudnika

Ponderiranje
0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 405/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; predhodno informativno obvestilo, številka obvestila v UL: 2006/S–021612 z
dne 6. 6. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 062 z dne
16. 6. 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: 15. 9. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
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 št. 01/300-98-78 ali na e-mail komerciala@dars.si z navedbo naziva javnega
naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 9.
2006 ob 8.30; DARS d.d., Dunajska 7, sejna
soba št. 319.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 8. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-24004/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v
roke: Janez Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks 01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava stacionarne opreme za
soljenje.
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestna baza
Hrušica-izpostava Podtabor.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava stacionarne opreme za soljenje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28211600, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 28213110.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: dobava stacionarne opreme za
soljenje
1) Kratek opis: silos za sol.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28213110.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: dobava stacionarne opreme za
soljenje
1) Kratek opis: rezervoar za tekočino
CaCI2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28211600.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji je določena višina garancije za vsak
sklop posebej.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. vrednost ponudbe
2. rok dobave

Ponderiranje
0.90
0.10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 413/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2006/S–021612 z dne 6. 6. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 062 z dne
16. 6. 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:
15. 9. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
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
št. 01/300-98-78 ali na e-mail: komerciala@dars.si z navedbo naziva javnega naročila!
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 9.
2006 ob 14.30; DARS d.d., Dunajska 7,
sejna soba št. 319.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 8. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-24005/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v
roke: Janez Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks 01/300-98-78
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: zimska mehanizacija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava zimske mehanizacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523130.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: posipala soli
1) Kratek opis: posipala soli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523122.
3) Količina ali obseg: 18 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: snežni plugi
1) Kratek opis: snežni plugi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523130.
3) Količina ali obseg: 27 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 meseci od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: odmetalci snega.
1) Kratek opis: odmetalci snega-pri
ključki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523130.
3) Količina ali obseg: 9 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: odmetalci snega
1) Kratek opis: odmetalci snega-samohodni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523130.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: merilci slanosti
1) Kratek opis: merilec slanosti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33251000.
3) Količina ali obseg: 16 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji je določena višina garancije za vsak
sklop posebej.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila.
Merila
1. vrednost ponudbe
2. rok dobave
3. garancijski rok
4. sposobnost ponudnika

Ponderiranje
0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 407/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2006/S–021612
z dne 6. 6. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 062 z dne
16. 6. 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: 15. 9. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
št. 01/300-98-78 ali na e-mail komerciala@dars.si z navedbo naziva javnega naročila!
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 9.
2006 ob 11.30; DARS d.d., Dunajska 7, sejna soba št. 319.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 8. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-24007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, kontaktna oseba: Marta Smogavc,
Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica, Slovenija, tel. 02/803-33-53, faks
02/803-33-51, elektronska pošta: racunovodstvo-osmbop@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila, prehrambeni izdelki in ostalo
blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Pohorskega
bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica, Podružnica Kebelj,
Kebelj 16, 2317 Oplotnica, Podružnica Prihova, Prihova 1, 2317 Oplotnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: meso: junetina, svinjina in teletina,
– sklop 2: mesni izdelki,
– sklop 3: meso – perutnina,
– sklop 4: ribe,
– sklop 5: kruh in izdelki,
– sklop 6: pekovsko pecivo – krofi iz sojine moke,
– sklop 7: mleko, mlečni izdelki,

– sklop 8: sladoled,
– sklop 9: mlevski izdelki,
– sklop 10: testenine,
– sklop 11: zamrznjena zelenjava,
– sklop 12: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 13: sveža zelenjava in sadje,
– sklop 14: jajca,
– sklop 15: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 16: olja in izdelki,
– sklop 17: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 18: ostalo prehrambeno blago,
– sklop 19: ostalo blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok
plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na naslovu
naročnika z dokazilom o plačilu na TRR:
01371-3000000135.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 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. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2006
ob 12. uri; Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19,
2317 Oplotnica.
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: 22. 8. 2006.
Osnovna šola
Pohorskega bataljona Oplotnica
Št. 025-53/2006
Ob-24041/06
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 ose-
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ba: 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, Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci, kontaktna oseba: Iztok Ožbolt,
Reška 35, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/89-51-451, faks 01/89-31-054, elektronska pošta: gl.medved@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: različne vrste žitaric oziroma na osnovi teh
pripravljena krme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lovišča s posebnim namenom pri naročniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Razor Prodi).
3) Obseg ali količina: 3 tone.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče (Lovišče s posebnim namenom Kozorog
Kamnik).
3) Obseg ali količina: 20 ton.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Ljubljanski
vrh).
3) Obseg ali količina: 10 ton.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Jelen).
3) Obseg ali količina: 30 ton.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Snežnik).
3) Obseg ali količina: 48 ton.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Žitna Gora).
3) Obseg ali količina: 10 ton.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Pohorje).
3) Obseg ali količina: 5 ton.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče (Lovišče s posebnim namenom Kompas
Peskovci).
3) Obseg ali količina: 45 ton.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: koruza, razsuta (Lovišče s
posebnim namenom Medved).
3) Obseg ali količina: 250 ton.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: koruza, razsuta (Lovišče s
posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 90 ton.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: ječmen, razsut (Lovišče s
posebnim namenom Medved).
3) Obseg ali količina: 60 ton.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: pšenica II oziroma pšenica
lom, razsuta (Lovišče s posebnim namenom
Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 80 ton.
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Sklop št. 13
2) Kratek opis: mlinski odpad – razen, pakiran v vreče (Lovišče s posebnim namenom
Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 35 ton.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: krmilna moka, pakirana v
vreče (Lovišče s posebnim namenom Fazan
Beltinci).
3) Obseg ali količina: 30 ton.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: soja – tropine, razsute (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 75 ton.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: začetna krma za fazane
(starter), pakirana v vreče (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 40 ton.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: nadaljevalna krma za fazane (grover), razsuta (Lovišče s posebnim
namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 160 ton.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: nadaljevalna krma za fazane (grover), pakirana v vreče (Lovišče s
posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 25 ton.
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: koruza, pakirana v vreče: 3 tone
(Lovišče s posebnim namenom Prodi Razor),
2. sklop: koruza, pakirana v vreče: 20 ton
(Lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik),
3. sklop: koruza, pakirana v vreče: 10 ton
(Lovišče s posebnim namenom Ljubljanski
vrh),
4. sklop: koruza, pakirana v vreče: 30 ton
(Lovišče s posebnim namenom Jelen),
5. sklop: koruza, pakirana v vreče: 48 ton
(Lovišče s posebnim namenom Snežnik),
6. sklop: koruza, pakirana v vreče: 10 ton
(Lovišče s posebnim namenom Žitna Gora),
7. sklop: koruza, pakirana v vreče: 5 ton
(Lovišče s posebnim namenom Pohorje),
8. sklop: koruza, pakirana v vreče: 45 ton
(Lovišče s posebnim namenom Kompas Peskovci),
9. sklop: koruza, razsuta: 250 ton (Lovišče
s posebnim namenom Medved),
10. sklop: koruza, razsuta: 90 ton (Lovišče
s posebnim namenom Fazan Beltinci),
11. sklop: ječmen, razsut: 60 ton (Lovišče
s posebnim namenom Medved),
12. sklop: pšenica II oziroma pšenica lom,
razsuta: 80 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
13. mlinski odpad – razen, pakiran v vreče:
35 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan
Beltinci),
14. sklop: krmilna moka, pakirana v vreče:
30 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan
Beltinci),
15. sklop: soja – tropine, razsute: 75 ton
(Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
16. sklop: začetna krma za fazane (starter), pakirana v vreče: 40 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
17. sklop: nadaljevalna krma za fazane
(grover), razsuta: 160 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
18. sklop: nadaljevalna krma za fazane
(grover), pakirana v vreče: 25 ton (Lovišče s
posebnim namenom Fazan Beltinci).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz razpisne dokumentacije.
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:
(A) Najnižja cena.
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 – 977. 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: 2. 10. 2006 ali 40 dni od
odposlanja obvestila, do 9. ure.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 11. uri; 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: 23. 8. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-24075/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/300-98-49, v roke: Janez
Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks
01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h)
točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba
poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: dobava mobilne signalne opreme in
priklopnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: dobava mobilne signalne opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29811100, dodatni predmet(-i): 29813200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: priklopna vozila za prevoz mehanizacije
1) Kratek opis: priklopna vozila za prevoz
mehanizacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 34223300.
3) Količina ali obseg: 4 kosi.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: priklopna vozila za prevoz prometne signalizacije
1) Kratek opis: priklopna vozila za prevoz
prometne signalizacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 29811100,
dodatni predmet(-i): 29813200.
3) Količina ali obseg: 21 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: signalne table spremenljive vsebine
1) Kratek opis: signalne table spremenljive
vsebine.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 29811100,
dodatni predmet(-i): 29813200.
3) Količina ali obseg: 13 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 4
Naslov: signalne table z blažilcem trka
1) Kratek opis: signalne table z blažilcem
trka.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 29811100,
dodatni predmet(-i): 29813200.
3) Količina ali obseg: 9 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: vertikalna signalizacija za postavitev zapor
1) Kratek opis: vertikalna signalizacija za
postavitev zapor.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 29813200.
3) Količina ali obseg: 4 kosi.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva
bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji
je določena višina garancije za vsak sklop
posebej.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna
ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki
to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz
lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v
register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: spodaj navedena
merila:

Merila
1. vrednost ponudbe
2. rok dobave
3. garancijski rok
4. sposobnost ponudnika

Ponderiranje
0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 408/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006/S
– 021612 z dne 6. 6. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 062 z dne
16. 6. 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:
15. 9. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po plačilu, se razpisna dokumentacija v pisni obliki interesentu
pošlje po pošti! Plačilo mora biti predhodno
izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje
d.d., št. 06000 – 0112292446.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v
elektronski obliki (PDF) brezplačno, ki bo posredovana interesentu na njegovo pisno zahtevo,
katero pošljejo naročniku na faks 01/300-98-78
ali na e-mail: komerciala@dars.si z navedbo
naziva javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 9.
2006 ob 13. uri; DARS d.d., Dunajska 7, sejna soba št. 319.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 8. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 58/2006
Ob-24080/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-361, faks 01/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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: PE IC HO-12-006/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: povečanje IBM procesorskih zmogljivosti in
dokup diskovnih polj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00-9.

Št.

92 / 1. 9. 2006 /

Stran

6933

2) Kratek opis:
1. Sklop – nadgradnje IBM procesorjev
in diskov
1.1 – nadgradnja procesorja zSeries 900102 v procesor System z9 tehnologije naslednjih zmogljivosti:
– 2 interna procesorja s skupno zmogljivostjo 100 MSU;
– 2 CBU procesor;
– 1 ICFprocesor;
– 32 GB centralnega spomina;
– Crypto procesor;
1.2 – nadgradnja procesorja Z990 – 303 z:
– minmalno 10 Ficon (LW) kanalov;
– nadgradnja centralnega spomina za
16GB;
1.3 – nadgradnja IBM DS 8300 diskovne
enote z:
– minimalno 8 Ficon (LW) kanalov;.
3) Obseg ali količina: kot pod 2.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00-9.
2) Kratek opis:
2. Sklop – nakup diskovnega podsistema
2.1 diskovno polje za kopije
– minimalna kapaciteta 4.6TB;
– minimalno 32 GB Cache;
Za 2. sklop je dovoljena opcijska ponudba s podvojeno zmogljivostjo in zahtevano
funkcionalnostjo kopiranja.
3) Obseg ali količina: kot pod 2.
Ponudbe se lahko predložijo za: več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop – nadgradnje IBM procesorjev in
diskov
1.1 – nadgradnja procesorja zSeries
900-102 v procesor System z9 tehnologije
naslednjih zmogljivosti:
– 2 interna procesorja s skupno zmogljivostjo 100 MSU;
– 2 CBU procesor;
– 1 ICF procesor;
– 32 GB centralnega spomina;
– Crypto procesor;
1.2 – nadgradnja procesorja Z990 – 303
z:
– minimalno 10 Ficon (LW) kanalov;
– nadgradnja centralnega spomina za
16GB;
1.3 – nadgradnja IBM DS 8300 diskovne
enote z:
– minimalno 8 Ficon (LW) kanalov;
2. sklop – nakup diskovnega podsistema
2.1 diskovno polje za kopije
– minimalna kapaciteta 4.6TB;
– minimalno 32 GB Cache.
Podrobne specifikacije in tehnične zahteve bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
Za 2. sklop je dovoljena opcijska ponudba s
podvojeno zmogljivostjo in zahtevano funkcionalnostjo kopiranja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skladno z razpisno dokumentacijo za
2. sklop.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo dobave in bančna garancija za dobro izvedbo garancijskih
storitev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
mora biti 30 dni od datuma prejema raču-
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na. Račun izstavi izvajalec na podlagi potrjenega dokumenta o uspešnem prevzemu
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
5. ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti;
6. pozitivni poslovni izid v preteklem
letu;
7. ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih;
8. plačilni rok 30 dni od dneva izstavitve
računa. Račun se izstavi za izvedeno dobavo na podlagi s strani naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu opreme;
9. rok dobave najkasneje v 30 dneh;
10. garancijski rok najmanj 1 leto za procesorske komponente in 4 leta za diske
(garancija pod pogoji razpisne dokumentacije);
11. naprave morajo izpolnjevati zahteve
oziroma omejitve o vsebnosti nevarnih kovin
po Direktivi 2002/95/EC.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, in potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
5. potrdilo davčnega organa in drugega
pristojnega (t.j. carinskega) organa;
6. zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji, in bilanca stanja za preteklo leto;
7. za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1/P, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank,
ki izkazuje podatke o plačilni sposobnosti, in
izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po podatkih v ponudbi, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 17 z dne 23. 6.
2006, Ob-17733/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: PE IC
HO-12-006/06-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni
strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro Javna naročila/JN Področne enote Informacijski
center/Povečanje IBM procesorskih zmogljivosti in dokup diskovnih.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 12.
ure; tajništvo naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 25. 9. 2006
ob 12.30; sedež naročnika, sejna soba 342,
III. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota
Informacijski center
Ob-24082/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba: Vesna Kosmač, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija, tel. 01/513-03-50,
faks 01/513-03-70, elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba:
Vesna Kosmač, vsak delovni dan med 9.
in 10. uro, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija, tel. 01/513-03-50,
faks 01/513-03-70, elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba:
Nataša Pečnik, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, po predhodni najavi, s potrdilom
o vplačilu, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija, tel. 01/513-03-50,
faks 01/513-03-70, elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec
Šentvid, kontaktna oseba: ponudbe sprejema Nataša Pečnik, vsak delovni dan med
8. in 12. uro, do vključno 6. 10. 2006 do
12. ure, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija, tel. 01/513-03-50,

faks 01/513-03-70, elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 603-317/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega
blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 20.000 l, 1.315 kg
in 44.500 kom.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5.812 kg.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: perutninsko meso, izdelki
iz perutninskega mesa in jajca.
3) Obseg ali količina: 2.985 kg in 25.000
kom.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 845,6 kg.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice, sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 45.000 kg.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: krompir.
3) Obseg ali količina: 13.700 kg.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: 1.800 kg.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 2.100 kg.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: sadni nektarji, sokovi in
sirupi.
3) Obseg ali količina: 5.500 l.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina 4.665 kg.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: kruh in pečeno pekovsko
pecivo, testenine,zamrznjeni izdelki iz testa,
slaščičarski izdelki in keksi.
3) Obseg ali količina: 11.920 kg in 39.200
kom.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina 3.994 kg in 1.910 l.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago, količine navedene po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2006 in/ali konec
30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno
z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
RS (za ponudbe nad 30 mio SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24
mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga ter da
ponudba zajema vse artikle v posameznem
sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene fiksne najmanj
šest mesecev od datuma sklenitve pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni;
– da ponudnik, ki uveljavlja pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega davka
na dodano vrednost obrazcu predračuna
predloži dovoljenje za uveljavljanje pravice
izdano s strani pristojnega davčnega urada.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– odločba o registraciji objekta pri VURS
za ponudnike, ki so proizvajalci živil živalskega izvora;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi;
– izjava o kakovosti in zdravstveno – higienski neoporečnosti blaga z lastno izjavo
ponudnika, da posluje skladno z načeli HACCP sistema;
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1 / največ 12.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena,
– fiksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
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 6. 10. 2006.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika 01261-6030637732, model 00,
sklic na št. 763920.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 10. 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: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2006
ob 9. uri, Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6,
Ljubljana Šentvid, pedagoška soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Vrtec Šentvid
Št. 541/06
Ob-24197/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnil-
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no dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup mleka, mlečnih in splošnih
prehrambenih izdelkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup mleka, mlečnih in splošnih prehrambenih izdelkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.50.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
mleka, mlečnih in splošnih prehrambenih
izdelkov – naročilo je razdeljeno na 14 sklopov, podatki kot so: vrste, opisi izdelkov in
okvirne letne količine in vse zahteve so razvidne v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za
dvakratno obdobje – 2x12 mesecev.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV;
– varščina za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo plačilo: 60 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
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sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 98-104777 z dne 24. 5. 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: 17. 10. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila(UJP) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 2. 2007.
Trajanje: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 10.
2006 ob 12. uri; v sejni sobi 231, 2. nadstropje, Komercialni sektor, Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
Predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14394/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 548/06
Ob-24199/06
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, Ljubljana,
1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-27-73.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-27-73.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-27-73.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup OCT – optične naprave za globinsko slikanje mrežnice v plasteh.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.00.00-4.
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: nakup
OCT – optične naprave za globinsko slikanje mrežnice v plasteh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti,
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni od podpisa primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
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 3. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 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 4. 1. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 12. uri, komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana – sejna soba, 2. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-24239/06
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: Janko Vidic, Vojkova 1B,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-44-18,
faks 01/478-40-52, 01/478-40-53, elektronska pošta: Janko.Vidic@gov.si, internetni
naslov: http://www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup plinskega kromatografa z masno
selektivnim detektorjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MOP – Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava najkasneje do 17. 11.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
Proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju Proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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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:
a) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti (novela ZGD – F, Ur. l. RS, št.
45/01 in 59/02 – popravki).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
b) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
c) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
b) da ponudnik naročniku zagotovi vse
zahteve v opisu predmeta naročila, (ki vključuje vse elemente Priloge G k razpisni dokumentaciji),
c) da naročniku zagotovi opremo, ki
ustreza in izpolnjuje pogoje naročnika (ki
vključuje vse elemente Priloge G 1 k razpisni dokumentaciji),
d) da je za dobavljeno blago zagotovljen
najmanj 12-mesečni garancijski rok, v katerem se dobavitelj zaveže na svoje stroške
odpraviti vse napake in pomanjkljivosti. Garancijski rok začne teči z dnem opravljenega
prevzema naročene opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZNJ 1 A.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.

Ocenjeni stroški brez DDV: 38,400.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka:
Začetek: 27. 10. 2006.
Zaključek: 31. 7. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): Navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 31. 7. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, od 1600 do 2000 cm3, za UVZ.
1) Kratek opis: dobava civilnega specialnega patruljnega vozila, s prostornino
motorja od 1600 do 2000 cm3. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,916.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka:
Začetek: 27. 10. 2006.
Zaključek: 15. 11. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 11. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: Civilno patruljno terensko vozilo,
za UKP.
1) Kratek opis: dobava civilnih patruljnih
terenskih vozil. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,166.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka:
Začetek: 27. 10. 2006.
Zaključek: 31. 7. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 31. 7. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Terensko vozilo s policijsko opremo – večje, za UL.
1) Kratek opis: dobava terenskega vozila
s policijsko opremo – večjega. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,541.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka:
Začetek: 27. 10. 2006.
Zaključek: 15. 11. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 11. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: Specialno vozilo za oglede krajev kaznivih dejanj.
1) Kratek opis: dobava specialnih vozil
za oglede krajev kaznivih dejanj. Podrob-

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006,
ob 13.30; Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, sejna
soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Agencija RS za okolje
Št. 430-356/2006/3
Ob-24242/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa v
sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks +386/1/428-57-91.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks +386/1/428-57-91.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: 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 prevoznih sredstev za potrebe Policije, št. 430-356/2006.
II. 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
Šifra NUTS SI00E.
II. 1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, po
sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Civilno motorno kolo, od 240 do
350 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih motornih koles, s prostornino motorja od 240 do
350 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 20 kosov.
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nejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 9 kosov.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
116,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka:
Začetek: 27. 10. 2006.
Zaključek: 31. 7. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 31. 7. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina prevoznih sredstev je 33 kosov in je
po sklopih navedena v prilogi B.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
178,691.666,67 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
Začetek: 27. 10. 2006.
Zaključek: 31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ter (za sklop 5)
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.
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 – v
primeru, da skupna ponudbena vrednost z
vključenim DDV presega 50,000.000 SIT.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev; ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam pooblaščenih servisov za ponujena prevozna sredstva,
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih s področja predmeta javnega
naročila. – za sklop 5.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: spodaj navedena merila (merila za oddajo je treba
navesti glede na njihovo ponderiranje ali v
padajočem zaporedju pomembnosti, če je
ponderiranja ni mogoče določiti iz dokazljivih razlogov).
Merila
Ponderiranje
1. cena,
89
2. servisna pokritost po regijah
11
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-356/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
33-34/9288 z dne 31. 3. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006 37/10042
z dne 7. 4. 2006; 2006 40/10826 z
dne 14. 4. 2006; 2006 45/12061 z dne
28. 4. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 22. 9. 2006 do 11.
ure. Dokumentacija se plačuje: da. Cena:
4.000 SIT.
Način plačila: pogoji in način plačila: S plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43035606, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI
56011006370171132, SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
25. 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.2) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; iz sredstev skupnosti se financira
dobava prevoznih sredstev iz sklopov 1, 3
in 5, in sicer: Schengenski izvedbeni načrt
– PSF0521.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3):

Navedeni rok za začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo
pa je, kot sledi:
Za sklopa 2 in 4: najkasneje do
15. 11. 2006.
Za sklope 1, 3 in 5: najkasneje do
31. 7. 2007.
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) Pritožbeni postopki
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za
vložitev zahtevka za revizijo deset dni od
prejema sklepa o oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 22
Ob-24355/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6, 1104
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11,
01/477-96-00, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-96-92, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 8/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je zamenjava kompaktorja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost JR je 100,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Začetek
6. 11. 2006
in/ali
konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR01/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 10. uri.
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. 8. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o. Domžale

Največje možno
število točk
možno
število točk

1. cena brez davka
52 točk
2. garancijski rok za celoten stroj 15 točk
3. stroški servisiranja
10 točk
4. vzdržljivost stroja
10 točk
5. odkup rabljenega stroja
10 točk
6. specializirano osebje
za servisiranje stroja,
opremljenost servisnih ekip
in zaloga rezervnih delov
8 točk
7. dobavni rok
5 točk
Skupaj
110 točk
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 17. 10. 2006 od
ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila – plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., številka 02924-0020286671 oziroma
na blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR B 8/05 in identifikacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 do 9. ure
ali 52 dni od odposlanja obvestila.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
do 9. ure, Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana v sejni sobi št.
200/drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-24362/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Domžale, kontaktna oseba: Matej Kovačič,
Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 72-95-440, faks 72-95-450.
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: delovni stroj za vzdrževanje in čiščenje ekoloških otokov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
delovno vozilo z nadgradnjo ki omogoča čiščenje zbiralnic ločenih frakcij na
terenu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale, Savska cesta 34.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 12.
2005.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev,
3. garancija,
4. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Ob-24365/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dobrna, kontaktna oseba: Mateja Čerenak
(od 10. do 12. ure), Lokovina 10, 3204 Dobrna, Slovenija, tel. 03/780-10-00, elektronska
pošta: Uprava-zuvd@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, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Lokovina 10,
3204 Dobrna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki:
1. sklop: mleko, 2. sklop: jogurti, 3. sklop:
smetana, skuta in maslo, 4. sklop: siri,
5. sklop: mlečni namazi, 6. sklop: mlečni
pudingi in deserti, 7. sklop: sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki: 1. sklop: juneče meso, 2. sklop: svinjsko
meso, 3. sklop: telečje meso, 4. sklop: perutninsko meso, 5. sklop: perutninski zamrznjeni izdelki, 6. sklop: mesnine, 7. sklop:
salame, 8. sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: 1. sklop: zamrznjene ribe, 2. sklop:
konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: 1. sklop:
olja, 2. sklop: majoneze, 3. sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje: 1. sklop: solata, 2. sklop: ostala ze-
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lenjava, 3. sklop: krompir, 4. sklop: stročnice, 5. sklop: južno sadje, 6. sklop: jabolka, 7. sklop: ostalo sadje, 8. sklop: suho
sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 1. sklop: zamrznjena zelenjava, 2. sklop: konzervirana in
vložena zelenjava, 3. sklop: kislo zelje in
repa, 4. sklop: konzervirano sadje, 5. sklop:
marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale pijače: 1. sklop: nektarji, 2. sklop: sok
s 100% sadno maso, 3. sklop: ostale sadne pijače, 4. sklop: sokovi v 2 dcl embalaži; 5. sklop: sirupi, 6. sklop: sadne kaše;
7. sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: 1. sklop: riž, 2. sklop: mlevski
izdelki, 3. sklop: kaše, 4. sklop: kosmiči,
5. sklop: testenine, 6. sklop: polnjene testenine, 7. sklop: dehidrirane zakuhe in zlate
krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki
iz testa: 1. sklop: izdelki iz krompirjevega
testa, 2. sklop: izdelki iz ostalega testa,
3. sklop: zavitki in deserti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko
pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: 1. sklop:
pšenični kruh, 2. sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi, 3. sklop: ostali kruhi, 4. sklop:
žemlje, štručke, 5. sklop: rogljiči, bombete,
6. sklop: ostalo pekovsko pecivo, 7. sklop:
polnjeno pekovsko pecivo, 8. sklop: keksi,
9. sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte, 10. sklop: slaščičarska peciva
– pecivo iz vzhajanega testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago: 1. sklop: kakavovi in kavini izdelki,
2. sklop: kakavove kreme, 3. sklop: čaji,
4. sklop: razni praški, 5. sklop: kisi, 6. sklop:
med, 7. sklop: začimbe, 8. sklop: dodatki jedem, 9. sklop: instant juhe, 10. sklop: ostala
živila in dodatki jedem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
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– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točke, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030300107 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Lokovina 10,
3204 Dobrna.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 25. 9. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna,
Lokovina 10, 3204 Dobrna.
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. 8. 2006.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna
Ob-24380/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Zdravstveni dom Ptuj, kontaktna oseba: Bodin Vučinić, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-16-10, elektronska pošta:
bodin.vucinic@zd-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR/B-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema v štirih sklopih:

– sklop 1: osebni računalniki s programsko opremo in drugi pripomočki,
– sklop 2: tiskalniki,
– sklop 3: strežniki s pripadajočo
opremo,
– sklop 4: antivirusna in protivohunska programska oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: osebni računalniki s programsko opremo in drugi pripomočki (osebni računalniki, prenosni računalniki, projektor, optični bralnik – scanner).
3) Obseg ali količina: osebni računalniki
30, prenosniki 4, projektor 1, scanner 1.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: tiskalniki.
3) Obseg ali količina: laserski 31, inkjet 3.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: strežniki s pripadajočo
opremo.
3) Obseg ali količina: strežnik (SQL) 1,
strežnik (terminal server) 1.
2) Kratek opis: antivirusna in protivohunska programska oprema.
3) Obseg ali količina: 90 licenc.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: 36 kosov,
– sklop 2: 34 kosov,
– sklop 3: 2 kosa,
– sklop 4: 90 licenc.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracijo ponudnika ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
2. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
3. potrdilo – izpisek iz sodne ali druge
evidence, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene
z zakonom, ki ga izda pristojni organ;
5. ostale dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in so lahko tudi fotokopije;
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Podatke o finančnem stanju podjetja:
– potrjen BON-1/P;
– 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.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
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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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2006
ob 11. uri, JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, v pisarni direktorice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
JZ Zdravstveni dom Ptuj

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup IT strojne opreme:
– pisarniški mrežni tiskalnik – 380 kosov
(sklop št. 1),
– večuporabniški mrežni tiskalnik – 85
kosov (sklop št. 2).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sodišča na območju Republike Slovenije (lokacije sodišč so razvidne
na spletni strani http://www.sodisce.si).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do poteka 36-mesečnega garancijskega roka.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v znesku 500.000 SIT z
veljavnostjo do 20. 11. 2006. Izbran ponudnik bo moral izročiti bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
bančno garancijo za dobro izvedbo garancijskih obveznosti, obe v višini 5% pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotovi plačevanje pogodbenih obveznosti
skladno s pravili, ki veljajo za plačevanje
državnih organov.
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. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi,
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
3. potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen,
5. da ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj v povezavi z organiziranim kriminalom,
korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti v preteklih
petih letih,
6. da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini,
7. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
8. da zoper ponudnika ni uveljavljenih jamstev in izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja s ponudnikom v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa,

Ob-24386/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Jure Mahkota, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-27-74,
faks 00386/1/478-27-55, elektronska pošta:
jure.mahkota@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/durs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 22/2006 Pohištvo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava in
montaža pisarniškega pohištva za potrebe Davčnega urada Ljubljana na lokacijah Dunajska 22, 1000 Ljubljana in Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica (za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Davčni urad Ljubljana,
Dunajska 22, Ljubljana; Davčni urad Ljubljana, Izpostava Cerknica, Cesta 4. maja
24, Cerknica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti nepreklicno bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku 3,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do
25. 12. 2006.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe,
kot razvezni pogoj, naročniku izročiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% od skupne pogodbene vrednosti. Ban-

čna garancija za dobro izvedbo posla mora
veljati še 90 dni po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30 dni od datuma prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež.
Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 2B za
leto 2005, da imajo v zadnjih 6-ih mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in da
na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso
imele dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki morajo, če skupna ponudbena
vrednost z DDV presega 50,000.000 SIT, v
ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Ponudnik mora v svoji ponudbi
predložiti dokazila o izkušnjah na področju
dobave in montaže pisarniškega pohištva
s katerimi izkazuje, da je v letu 2005 in
letu 2006 opravil (šteje se datum zaključka
– prevzema del) vsaj a) en posel dobave in
montaže pohištva, vreden vsaj 40,000.000
SIT z DDV ali b) 2 posla pri katerih nobeden ne sme biti manjši od 25,000.000 SIT
z DDV.
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: 430-83/2006
(01111-01).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 9. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika www.durs.gov.si v direktoriju javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 9.30; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 3/2006
Ob-24430/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/366-42-67, faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
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9. da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa (npr. zamuda pri dobavi opreme, nepravilna dobava,
prekoračeni odzivni časi in časi servisnih popravil, nestrokovno izvajanje servisiranja…),
10. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa,
11. kakovost ponudnika: ponudnik mora
imeti certifikat kakovosti ISO 9001:2000 oziroma drug ustrezen certifikat, ki ga izda pristojni organ druge države članice EU ali drug
dokaz o enakovrednem sistemu za zagotavljanje kakovosti,
12. reference ponudnika: ponudnik mora
za vsak sklop posebej izkazati, da ima izkušnje pri podobnih prodajah – za vsak sklop
najmanj dve sklenjeni pogodbi v zadnjih 2
letih pred objavo razpisa za dobavo in garancijsko vzdrževanje ponujene ali istovrstne
opreme katerekoli blagovne znamke v obsegu najmanj 100 kosov za sklop št. 1 in
najmanj 25 kosov za sklop št. 2,
13. ponudnik mora imeti urejeno poslovno razmerje za prodajo in servis računalniške opreme ponujene blagovne znamke
neprekinjeno v tekočem letu in še najmanj
v obdobju 1 leta pred objavo razpisa: za
ponujeno blagovno znamko mora imeti ponudnik sklenjeno veljavno pisno pogodbo, ki
zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika blagovne znamke za
prodajo in servis opreme, vključno s pogoji
dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom
pravic. Če iz kakršnihkoli razlogov ponudnik
sam ne opravlja servisne dejavnosti, mora
imeti sklenjeno pogodbo z gospodarskim subjektom o sodelovanju na področju servisiranja in vzdrževanja računalniške opreme ponujene blagovne znamke (»podizvajalec«),
s čimer izkaže, da bo le-ta zanj opravljal
servisno dejavnost. V kolikor ima ponudnik
sklenjeno veljavno pogodbo z naročnikom
za izvajanje servisnih storitev, mora servisiranje ponujene opreme izvajati podizvajalec.
Podizvajalec mora biti pooblaščen serviser
za računalniško opremo ponujene blagovne
znamke (sklenjena pogodba) in ne sme imeti
z naročnikom sklenjene veljavne pogodbe za
izvajanje servisnih storitev,
14. zagotovljen dostop do rezervnih delov
in nadomestne opreme na način, ki omogoča
servisiranje in zamenjavo opreme v standardnih rokih naročnika,
15. zagotavljanje nemotenega odpravljanja napak v času garancije, pod pogoji in
na način določen v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora jamčiti, da bo principal/proizvajalec poskrbel za garancijsko vzdrževanje
ponujene opreme, v kolikor prodajalec te garancije iz kakršnihkoli razlogov ne bo mogel
izvrševati (izjava principala/proizvajalca ponujene opreme),
16. ponudnik mora v času garancije v
elektronski obliki zagotoviti mesečno spremljanje zahtevkov po odpravi napake na dobavljeni opremi naslednjimi podatki: datum
zahtevka, oseba pri naročniku, serijska številka, opis napake, datum rešitve, opis rešitve, oseba ponudnika, in statistiko mesečno
pošiljati naročniku,
17. ponudnik za sklop št. 1 mora na svoje
stroške poskrbeti za odvoz odpadne računalniške opreme s posameznih lokacij največ
v obsegu 50% dobavljene opreme po tem
razpisu, za kar mora imeti s pooblaščenim
podjetjem sklenjeno pogodbo o odvozu in
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reciklaži rabljene elektronske opreme. Naročnik bo zbral odpadno opremo na posameznih
lokacijah in nato obvestil ponudnika o odvozu
opreme,
18. razpolaganje z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvajanje storitev servisiranja: za sklop št. 1 vsaj 4 redno zaposleni
delavci in za sklop št. 2 vsaj 2 redno zaposlena delavca z ustrezno stopnjo izobrazbe
(vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri),
funkcionalnimi znanji (certifikat oziroma izkazano opravljeno šolanje proizvajalca/principala za ponujeno blagovno znamko) in
najmanj 2-letnimi strokovnimi izkušnjami. V
kolikor servisno dejavnost izvaja podizvajalec, mora le-ta izpolnjevati pogoje glede kadrovske usposobljenosti,
19. garancijski rok: 36 mesecev od dneva
prevzema zadnjega kosa opreme na končni
lokaciji naročnika,
20. dobavni rok: največ 30 dni po podpisu
pogodbe za dobavo celotne količine opreme
posameznega sklopa,
21. ponujena oprema mora zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, in dokazila zanje so natančno opredeljeni
v razpisni dokumentaciji in tehničnih specifikacijah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: odkupnine ni.
Razpisna dokumentacija je na voljo v pisni
obliki v tajništvu naročnika na naslovu Miklošičeva 4, Ljubljana, II. nadstropje. Na pisno
zahtevo ponudnika jo je mogoče dobiti tudi
preko elektronske pošte na naslovu: anita.mejac@sodisce.si z navedbo predmeta
naročila, osnovnih podatkov interesenta in
kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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 20. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2006
ob 12. uri; Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Miklošičeva 4, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko

Gradnje
Ob-24348/06
Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo brvi
Šmarčna – Breg, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 85-86 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22779/06, se v točki II.3) popravi trajanje
javnega naročila ali rok za zaključek naročila na 4 mesece od oddaje naročila.
Občina Sevnica

Ob-24198/06
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, kontaktna pisarna: 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 ceste R3-615/5740 skozi Bilje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 5740 cesta R3-615
Volčja Draga – Križišče Cijanov križ.
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: 500 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v

92 / 1. 9. 2006 /

6943

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: Izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; Izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: Podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: Izjava o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti
do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku. V ponudnikovih ponudbah iz
obdobja zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki
vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je
izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. V
obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 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

– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. 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:
Naročniki bodo izvedena dela plačevali
po začasnih obračunskih situacijah in končni
obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
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. 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;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a/ Izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a/ Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi;

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. 9. 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: 22. 9. 2006
ob 9. uri, Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 62,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Ob-24200/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
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: JR – 05/321320/26-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova uličnih fasad na objektu Resljeva 16, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Resljeva 16.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova uličnih fasad na objektu Resljeva 16,
Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
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5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a/ Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a/ Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b/ Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, 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 letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) 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.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-266.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2006 do 12.45
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje / soba 103, 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: 24. 8. 2006
Mestna občina Ljubljana
Ob-24214/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Primož Škerl, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-15,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: primoz.skerl@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO 78-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba hlajenja črpališčnega objekta
Verovškova 62.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Verovškova 62.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
v skladu s popisom iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za začetek del je v letu 2007 po
koncu kurilne sezone. Skrajni rok za dokončanje del je 60 koledarskih dni od naknadno
dogovorjenega datuma.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma evidentiranega prejema
situacije v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti: ponudnik v roku zadnjih šestih mesecev ne sme
imeti neporavnane obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– strokovna priporočila – reference,
– referenčna lista kadrov,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO 78-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 500-78-06. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2006
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne čistilne naprave
Tepanje 1000 PE in objektov na kanalizacijskem sistemu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja komunalne čistilne naprave Tepanje
1000 PE in objektov na kanalizacijskem
sistemu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,
predvidoma oktober 2006.
zaključek del: junij 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljena v
skladu z vzorcem bančne garancije.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne
garancije.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne situacije.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
– za gospodarske družbe (pravne družbe):
izpisek iz sodnega registra podjetij in
– za samostojne podjetnike posameznike (fizične osebe):
priglasitveni list DURS, potrjen s strani
pristojne izpostave DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), v kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna

Ob-24216/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktna oseba: Erika Kosi, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38, 041/665-037,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
erika.kosi@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
gradnja osnovne šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-118/2006-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Osnovne šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola in vrtec
Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
Osnovne šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
B) Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-118/2006-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Osnovna šola
in vrtec Blaža Kocena Ponikva s telovadnico«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 4. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 12. uri; sejna soba II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Erika Kosi,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Občina Šentjur
Št. 1253/08/06
Ob-24361/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice
d.o.o., kontaktna oseba: Špela Hlačar, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/758-04-10, faks 03/758-04-16,
elektronska pošta: jkp@jkp-konjice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Ahmetaj, Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Ahmetaj, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 100%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1 in
BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto
2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto
2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu
2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje
pogojev iz razpisne dokumentacije – Podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdilo ne smejo biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb, prav tako
ne dokazila o stanju na poslovnih bančnih
računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje objektov visoke gradnje
komunalnih čistilnih naprav v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in
sicer: zgradil je vsaj 2 objekta komunalnih
čistilnih naprav, v velikosti min 1000 PE 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
komunalnih čistilnih naprav, kjer je izvajalec
izvajal KČN v velikosti min 1000 PE za posamezni objekt.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 10. 2006.
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Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 2. 10.
2006 do 10. ure, Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3,
3210 Slovenske Konjice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 11. uri, Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210
Slovenske Konjice – 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. 8. 2006.
Javno komunalno podjetje Slovenske
Konjice d.o.o.
Ob-24363/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-26, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.gov.si.
Internetni
naslov
profila
kupca:
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
Službe za javna naročila Ministrstva za javno upravo, sekretariat, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): RS, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22, v
roke: tajništvo službe za javna naročila Ministrstva za javno upravo, 6. nadstropje,
tel.
01/478-18-83,
e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
glavna pisarna – vložišče, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za izgradnjo Policijske postaje Podlehnik, šifra 430-162/2006, zap. št.
JN.: ODGOIPOD-33/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podlehnik.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja Policijske postaje Podlehnik z
vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli, z zunanjo
ureditvijo in komunalnim energetskim
napajanjem ter z izdelavo vse z zakonom
predpisane tehnične dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz PZR, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije in predračuna.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo
do vključno 17. 1. 2007;
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: naročnik bo pogodbeno vrednost plačeval na podlagi potrjenih začasnih
mesečnih situacijah in končne situacije, in
sicer 60. dan od uradnega prejema situacije,
potrjene s strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
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a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
2.2. Potrjen obrazec izjave ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.1. Ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
1.2 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.
Dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz
sodne ali druge enakovredne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
1.3. Ponudnik mora izkazati, da ima letni prihodek najmanj 800,000.000 SIT brez
DDV.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha ali
potrdilo banke.
1.4. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-13399/06 z dne 12. 5. 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. 10. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 17. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 10.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Sekretariat, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna soba, služba za
javna naročila.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. 01/487-18-83, faks 01/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe.
Mnenje pooblaščenega revizorja mora
vsebovati informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni
pogodbi.
1.5. Ponudnik mora potrditi (podpiše in
žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Ponudnik podpiše in žigosa priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morata izpolniti, podpisati in žigosati seznam podizvajalcev ponudnik in
podizvajalec.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2.1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
400,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov gradbenih del v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela), z zneskom, datumom in
nazivi končnega/ih naročnika/ikov (priložen
obrazec).
Opomba: pri navedbi opravljenega dela
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevalo
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika.
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.
Kot istovrsten objekt razpisanemu objektu ustreza objekt iz skupine 122 in 126.
Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-Si)
iz Uredbe Vlade RS (Ur. l. RS, št. 33/03).
2.2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
3. Kadrovski pogoji
3.1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s
77. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 102/04).
Dokazili:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
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: 430-162/2006, zap.
št. JN. ODGOIPOD-33/2006.
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Št. 034/06
Ob-24367/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI – 3000 Celje, Slovenija, v roke:
Milka Leskošek, tel. +386/3/426-57-00, epošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke,
na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje,
Slovenija, e-pošta: mila.leskosek@javnenaprave.si, tel. +386/3/425-64-00, internetni naslov: www.javne-naprave.si, faks
+386/3/425-64-12.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – faza II – mehansko biološka
obdelava odpadkov Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja;
– projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Celje,
Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet razpisa »Regionalni Center za
ravnanje z odpadki Celje – Faza II – Mehansko biološka obdelava odpadkov Celje«
je izbira izvajalca za izgradnjo objekta z
ustrezno tehnologijo in nabavo tehnološke opreme za mehansko biološko obdelavo ostanka odpadkov, zmogljivosti
61.500 t/leto. Objekt MBO bo sestavni del
Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje. Glede na sestavo in predvideno
količino preostanka odpadkov je predviden
tehnološki postopek obdelave odpadkov biološka stabilizacija in pridobitev energetsko
bogate frakcije za potrebe termične izrabe
v Toplarni Celje. Preostali del obdelanih odpadkov se bo odložil na odlagališču nenevarnih odpadkov, ki je v okviru kompleksa
RCERO Celje.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
prilagoditev obstoječe PGD dokumentacije na ponujeno rešitev, priprava projektne
dokumentacije (PZI, PID, POV, PVE), dopolnitev gradbenega dovoljenja, izgradnja,
izvedba poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.21.00-0; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4.
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:
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. prilagoditev obstoječe PGD dokumentacije na ponujeno rešitev in izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID, POV, PVE);
2. dopolnitev gradbenega dovoljenja;
3. izgradnjo objekta z ustrezno tehnologijo in nabavo tehnološke opreme za mehansko biološko obdelavo ostanka odpadkov, zmogljivosti 61.500 t/leto;
4. izvedbo poskusnega obratovanja in
5. pridobitev uporabnega dovoljenja..
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2.230,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna 1460 dni od podpisa pogodbe (rok
projektiranja – 60 dni, rok za dokončanje
del – 580 dni, rok poskusnega obratovanja
– 365 dni, rok za reklamacijo napak – 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno
opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora opredeliti
tudi nosilca posla, ki skupino ponudnikov, v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno,
zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla sklene pogodbo o izvedbi
javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa vsi
drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. V primeru predložitve
skupne ponudbe mora vsak posamezni soponudnik izpolnjevati vse statusne pogoje,
ekonomsko- finančne in tehnično kadrovske
pogoje pa skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije. V primeru, da na razpisu
kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Pravni akt o skupni izvedbi mora minimalno vsebovati naslednje določbe:
– pooblastilo glavnemu ponudniku,
– neomejena solidarna odgovornost
vseh ponudnikov,
– posamezni deleži ponudnikov v % in
področje dela, ki ga bo ponudnik izvedel,
– način plačila preko vodilnega ponud
nika,
– rok trajanja sporazuma.
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:
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 pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;

– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje ne sme biti
starejše od 60 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja.
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika.
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enaki najmanj protivrednosti 2.500,000.000
SIT;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 500,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– 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;
– pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj dva (2) projekta, po naravi in kompleksnosti primerljiva
razpisanim delom v zadnjih petih (5) letih.
Projekt, ki je po naravi in kompleksnosti
primerljiv razpisanim delom, pomeni: izgradnjo zahtevnega gradbenega objekta (Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. l. RS,
št. 114/03, 130/04, 100/2005)) (gradbena
dela) in kompostarne zaprtega tipa za 3000
t letno ali več ali objektov MBO z izločanjem
gorljive frakcije kapacitete nad 30.000 t letno (strojne in elektro instalacije ter tehnološka oprema);
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja del) izkušnje pri izvedbi
vsaj dveh (2) zahtevnih gradbenih projektov
(Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. l. RS,
št. 114/03, 130/04, 100/05)) v zadnjih petih
(5) letih;
– da je odgovorni projektant projektiral
vsaj dva (2) projekta po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v zadnjih petih (5) letih. Projekt, ki je po naravi in
kompleksnosti primerljiv razpisanim delom,
pomeni projektiranje strojno – tehnološkega dela objektov MBO z izločanjem gorljive
frakcije kapacitete nad 30.000 t letno;
– da bo ponudnik vgradil opremo in material, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje,

dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 17. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 144.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT
ali 600,90 EUR (Znesek v EUR je preračunan po centralnem paritetnem tečaju 1
EUR = 239,640 SIT), na račun: SL CONSULT d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, pri Hypo Alpe–Adria–bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana,
št. računa 33000– 6617471620, IBAN koda
/ št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT
koda: HAABSI22, s pripisom “MBO Celje”.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 ob 11.
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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 10.
2006 ob 12. uri; Javne naprave d.o.o., Teharska 49, SI – 3000 Celje.
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 skupnosti: da; Projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
19. 9. 2006, ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Javne naprave d.o.o., Teharska 49,
SI – 3000 Celje. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, SI
– 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: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset (10) dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI – 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Mestna občina Celje

določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije);
– da je ponudnik predložil potrebne načrte (tloris, prerez), shemo masnih tokov
in tehnološko shemo z določitvijo potrebnih
volumnov za dimenzioniranje objekta;
– da bo ponudnik zagotovil servisiranje
in vzdrževanje naprave v času do 24 ur;
– da je ponudnik predložil ISO potrdila/certifikate o sistemu zagotavljanja kakovosti;
– da je ponudnik predložil ISO/EMAAS
potrdila/certifikate o sistemu varovanja okolja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 5.11: referenčna potrdila ponudnikov, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije;
– Obrazec 5.13: obrazec za življenjepise;
– Obrazec 5.16: referenčna potrdila odgovornega projektanta, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.14: referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
5 razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.20: seznam opreme, katero
bo ponudnik vgradil in tehnično – prospektna dokumentacija v obliki brošur;
– Obrazec 5.21: idejne rešitve za izgradnjo Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – Faza II – Mehansko biološka
obdelava odpadkov Celje;
– Obrazec 5.26: zagotavljanje servisiranja in vzdrževanja naprave v času do 24
ur;
– Obrazec 5.24: sistem(i) za zagotavljanje kakovosti;
– Obrazec 5.25: sistem(i) varovanja okolja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila
Ponderiranje
1. cena investicije
60%
2. ustreznost tehničnih
in kvalitativnih karakteristik MBO 20%
3. stroški obratovanja
40%
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/001/01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL RS: Ob-8143/06
z dne 24. 3. 2006.
Številka obvestila v UL EU: 2006/S
56-058203 z dne 22. 3. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov 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 Jesenice, kontaktni osebi: Asna Stošič in Tea Višnar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-75,
faks 04/586-92-16, elektronska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-76/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izgradnja sistema delnega umetnega zasneževanja
smučišča Španov Vrh v Planini pod Golico, izgradnja cevovodov, hidrantnega
omrežje z zajetji 1 in 3 ter razdelilci 1,
2 in 3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija izgradnje umetnega zasneževanja je smučišče Španov
vrh v Planini pod Golico. Lokacija se nahaja
v južnem delu naselja Planina pod Golico
ter JV od njega na zahodnem pobočju Črnega Vrha ter zahodnem pobočju Španovega Vrha.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
bodo izvajala v letih 2006 do 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006 in/ali konec
30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
radi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja za istovrstna dela
– seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. garancijski rok – 10 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-76/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 9. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 12.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko,
18 75400-7130007-43007606.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2006 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 12. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:

Naročnik si pridržuje pravico:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Občina Jesenice
Ob-24405/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, kontaktna oseba: Gomboši Borut, dig.,
tel. 02/655-05-02, faks 02/655-05-06, elektronska pošta: gombosi@kungota.si, internetni naslov: www.kungota.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 potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
I.5) vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije v naselju Gradiška I
– 2. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Naselje Gradiška I, v Občini Kungota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante spreminjale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: del naselja Gradiška I.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del 16. 10. 2006, zaključek del 10. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz proračuna
Občine Kungota. Način plačevanja z roki je
določen v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik, podizvajalci ali soizvajalci v primeru
skupne ponudbe izpolnjevati naslednje ponudbe, izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji);
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
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– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledic ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima 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;
(ekonomsko-finančni-pogoji);
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakciiskega računa
in ni imel neporavnanih obveznosti;
(tehnični pogoji);
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe izpisek iz sodne ali
druge evidence, za samostojne podjetnike
pa priglasitev na davčnem uradu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakopravne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, ki ga
izda davčni ali drug organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 2 ali drugo enakovredno dokazilo
ponudnikove banke za pravne osebe, oziroma bilanca stanja in izkaz poslovnega izida,
ki ju potrdi pristojni davčni urad za samostojne podjetnike,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TRR, da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran in ni imel neporavnanih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam izvedenih vsaj treh
(tri) referenčnih objektov – kanalizacij, kot
je predmet ponudbe v vrednosti nad 25 mio
SIT/objekt kanalizacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
IV.3.3) Roka za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovaje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od dnevnega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 9. 2006 ob 12. uri; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota; občinski
urad.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,700.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika.
Redni izpisek iz sodnega registra.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence.
Potrdilo pristojnega organa.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– 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
istovrstnih del, kot je predmet javnega naročila (izvedba protihrupnih ograj), 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: 2006/000465.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Občina Kungota
Št. 110-1/06
Ob-24419/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, 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: 2006/000465.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja PHO Kozarje VI ob AC A1 Šentilj
– Koper, odsek 0651 Kozarje – Brezovica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izgradnja PHO Kozarje VI obsega izgradnjo naslednjih odsekov
PH ograj:
– PHO – 4 c, dolžine 462 m in višine 3,5 m
(od km 0,0+82,4 m do km 0,5+44,4 m),
– PHO – 4 d, dolžine 168 m in višine 4,5 m
(od km 0,5+44,4 m do km 0,7+12,4 m),
– PHO – 4 e, dolžine 126 m in višine 3 m
(od km 0,7+12,4 m do km 0,8+38,4 m),
– PHO – 4 f, dolžine 21 m in višine 2,5 m
(od km 0,8+38,4 m do km 0,8+59,4 m).
Obstoječa protihrupna ograja na odseku
0651 od km 0,0+82,4 m do km 0,8 +59,4 m
se v celoti poruši in nadomesti z novo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja PHO Kozarje VI obsega izgradnjo naslednjih odsekov PH ograj:
– PHO – 4 c, dolžine 462 m in višine 3,5 m
(od km 0,0+82,4 m do km 0,5+44,4 m),
– PHO – 4 d, dolžine 168 m in višine 4,5 m
(od km 0,5+44,4 m do km 0,7+12,4 m),
– PHO – 4 e, dolžine 126 m in višine 3,0 m
(od km 0,7+12,4 m do km 0,8+38,4 m),
– PHO – 4 f, dolžine 21 m in višine 2,5 m
(od km 0,8+38,4 m do km 0,8+59,4 m).
Obstoječa protihrupna ograja na odseku
0651 od km 0,0+82,4 m do km 0,8 +59,4 m
se v celoti poruši in nadomesti z novo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
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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 16.667 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: 6. 10. 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: 6. 10. 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 004/2006
Ob-24509/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Branko Gabrijan, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: prostor@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-004/2006-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lokalne ceste 032010 od Gasilskega doma Ostrožno do podvoza pod
avtocesto – I. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
ceste z javno razsvetljavo, preureditev in
prestavitev NN električnih vodov, zaščita in
prestavitev T.K. omrežja in izgradnja KRS
(gradbenih del).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 11. 2006, konec
30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjava banke da bo ponudniku v primeru
izbire izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% ponudbene vrednosti,
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– izjava banke da bo ponudniku v primeru izbire izdala bančno garancijo za dobro
vrednosti,
– izjava banke da bo ponudniku v primeru izbire izdala bančno garancijo za objavo
napak v garancijski dobi v višini 10% končnega obračuna izvedbenih del,
– izjava ponudnika da bo v primeru izbire
predložil zavarovalno polico s katero bo zavarovana njegova odgovornost za neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v višini 30,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh od potrditve nadzornega
organa naročnika in uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zakonom o javnih naročilih
in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z zakonom o javnih naročilih in
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z zakonom o javnih naročilih in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 19 z dne 24. 2.
2006, Ob-4861/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-018/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 9. 2006, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Mestne Občine Celje št.: 01211-0100002855 s klicem na
št.: 28-75108-7141998-70010305.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 9. uri, Mestna občina Celje, sejna soba
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, Celje.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Mestna občina Celje

Storitve
Št. 534-1/2005
Ob-24099/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Javna agencija Republike Slovenije za energijo, Strossmayerjeva 30,
Maribor je v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je izdelava študije posodobitve merjenja električne energije
pri končnih odjemalcih, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 95-96/05, na podlagi
prvega odstavka 77. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04, uradno prečiščeno besedilo) iz razlogov gospodarnosti
zavrnil vse ponudbe. Naročnik bo predmetno javno naročilo ponovil.
Javna agencija Republike Slovenije
za energijo
Št. 22804/91/06

Ob-24346/06
Popravek
V javnem razpisu Nadzor pri izvajanju del
sanacije in končne ureditve odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
Ob-23435/06 se popravijo naslednje točke:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
7) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– nadzor in svetovanje pri izvedbi večjih
umetnih nasipov in globokih drenaž v obdobju zadnjih 3 let;
8) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– nadzor in svetovanje pri vrtanju in pridobivanju materialov ali izvedbi podzemnih drenažnih objektov v obdobju zadnjih 3 let;
9) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– nadzor in svetovanje pri preoblikovanju,
razgrinjanju in utrjevanju materialov ter odvodnjavanju v obdobju zadnjih 3 let;
10) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– izvajanje in svetovanje pri geotehničnih
raziskavah in analizah v obdobju zadnjih
3 let;
11) vodja nadzora s področja rudarstva
s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom
o rudarstvu za tehnično vodenje, v rednem
delovnem razmerju pri samostojnemu ponudniku oziroma vodilnemu partnerju in
z znanjem angleškega ali nemškega jezika;
12) nadzornik s področja rudarstva s
strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o
rudarstvu;
13) najmanj 3 nadzorniki s področja gradbeništva s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o graditvi objektov, najmanj 1 ima
znanje angleškega ali nemškega jezika;
14) geomehanik (geotehnik) s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o rudarstvu
ali Zakonom o graditvi objektov;
15) vsi strokovnjaki, določeni v točkah
12, 13 in 14 morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku, od tega dva
strokovnjaka v rednem delovnem razmerju
pri samostojnemu ponudniku ali vodilnem
partnerju;
16) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj

92 / 1. 9. 2006 /

6953

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

1 storitev – nadzor in svetovanje pri izvedbi
večjih umetnih nasipov in globokih drenaž v
obdobju zadnjih 3 let;
17) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj
1 storitev – nadzor in svetovanje pri vrtanju
in pridobivanju materialov ali izvedbi podzemnih drenažnih objektov v obdobju zadnjih
3 let;
18) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj 1
storitev – nadzor in svetovanje pri preoblikovanju, razgrinjanju in utrjevanju materialov
ter odvodnjavanju v obdobju zadnjih 3 let;
19) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj
1 storitev – izvajanje in svetovanje pri geotehničnih raziskavah in analizah v obdobju
zadnjih 3 let;
Zadostitev navedenim pogojem (pogoji
št. 7, 8, 9, 10, 12-15, 16, 17, 18 in 19) se
ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja glavnega izvajalca oziroma izvajalcev in podizvajalcev, pri čemer morajo glavni izvajalec oziroma izvajalci in podizvajalci skupaj pogoju
zadostiti 100%.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Referenčna potrdila za uspešno izvedbo storitev, ki so po naravi in zapletenosti
primerljiva z razpisanimi deli;
– Referenčna potrdila ključnega osebja
za uspešno izvedbo storitev, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli;
– Potrdila o opravljanju strokovnega izpita v skladu z Zakonom o rudarstvu oziroma
Zakonom o graditvi objektov;
– Potrdila o prijavi – odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (obrazec M1/2);
– Izjave o znanju angleškega oziroma
nemškega jezika.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

lav@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni
zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in naslov, davčno številko, matično številko in številko TRR, ime
kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski naslov ter način dostave
razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali
v elektronski pdf obliki). V primeru, da želi
zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 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: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov potrebujejo pooblastila za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 13. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, kletna sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2006.
DARS d.d.

Ob-24079/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.,
Izpostava Ljubljana, kontaktna oseba: Vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-67.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000451/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje zimske službe 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje avtocest v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.31.41-9.
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:
Javno naročilo obsega storitev vzdrževanja avtocest v času izvajanja zimske službe
z najeto mehanizacijo in z ali brez vozniki/strojniki. Sklopi javnega naročila predstavljajo posamezno lokacijo naročnika za izvedbo storitve, in sicer:
– sklop 1: Vipava,
– sklop 2: Log,
– sklop 3: Drnovo,
– sklop 4: Dob,
– sklop 5: Kozina,
– sklop 6: Vransko,
– sklop 7: Hrušica,
– sklop 8: Ljubljana,
– sklop 9: Torovo,
– sklop 10: AC A2 Lešnica – Kranj zahod.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 11. 2006, konec
15. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe za posamezni
sklop javnega naročila znaša 200.000 SIT
oziroma 2,000.000 SIT za vse sklope.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira storitev iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno v roku 60 dni od prejema
računa v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000451/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 6.000 SIT se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki.
Ponudniki pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu 01/300-98-78 ali
po elektronski pošti na naslov: komercia-
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Ob-24105/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem občin
Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, kontaktna oseba: Milko Okorn,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300, faks 04/51-12-301,
elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si,
internetni naslov: www.skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1; http://obcina.skofjaloka.si/ (Javni razpisi).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1; http://obcina.skofjaloka.si/ (Javni razpisi).
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 21.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za izvedbo storitve prodaje
nepremičnine na podlagi javne dražbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: nepremičnina leži na
območju občine Piran, k.o. Portorož.
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 postopka prodaje nepremičnine
od pridobitve lokacijske dokumentacije do
sklepanja kupoprodajne pogodbe po uspešno opravljeni javni dražbi.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo posla v višin 10% ponudbene
(pogodbene) vrednosti in sicer podpisano in
žigosano bianco lastno menico z menično
izjavo brez ugovora.
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: gospodarska družba po zakonu, če je
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: novejši izpis iz sodnega registra ali
poslovnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdila o solventnosti gospodarske družbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o prodaji sorodnih
nepremičnin nad vrednostjo 100 mio SIT
na območju slovenske obale v zadnjih treh
letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o nepremičninskem posredovanju.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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 za opravljeno storitev,
2. potrdilo o referencah za prodajo po
razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št.: 465-13/1998.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno na spletni strani Občine Škofja Loka:
www.skofjaloka.si ali zahtevati po pošti na
naslovu Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 7 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija bo prispele ponudbe odprla po Navodilu za oddaji javnih
naročil malih vrednosti na nejavni seji.
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. 8. 2006.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem
občin Gorenja vas – Poljane,
Škofja Loka, Železniki in Žiri
Ob-24201/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, 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, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 5.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/310778.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca stacionarne telefonije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.20.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.
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.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: Originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj.
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani AJPES-a, od katerih BON
2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje.
– Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijski račun za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe.
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Referenca zagotavljanja primarnega
voda
Ponudnik nudi podobno storitev, kot je
predmet tega razpisa, vsaj še enemu naročniku (ima od takega naročnika do njegove
lokacije speljan vsaj en primarni vod in mu
nudi storitve fiksne telefonije);
Dokazilo:
Referenčno potrdilo, ki ga izdela sam ponudnik, potrjeno s strani naročnika primarnega voda. Iz referenčnega potrdila mora
biti razvidno: 1. naročnik in kontaktna oseba
pri naročniku, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije, 2. potrditev, da ponudnik
naročniku nudi primarni vod in preko njega
storitve fiksne telefonije, 3. datum in podpis
naročnika primarnega voda.
– Reference izvajanja fiksne telefonije
Ponudnik že nudi storitve fiksne telefonije vsaj 1200 uporabnikom (vsaj 1200 različnih telefonskih številk);
Dokazilo:
Posebno dokazilo ni zahtevano. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da izpolnjuje navedeni
pogoj.
– Izpolnjevanje tehničnih pogojev
Ponudnik izpolnjuje tehnične pogoje iz
specifikacij;
Dokazilo:
Posebno dokazilo v tej točki ni zahtevano. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da izpolnjuje
navedeni pogoj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o elektronskih komunikacijah.
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.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-17019/06 z dne
16. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-107/2006-15.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 10. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 10. 2007 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 roka za oddajo ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
soba 104/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje uporabo 89. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Mestna občina Ljubljana

1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Celje
(razen mejni prehod Pavličevo sedlo), Maribor (južni del – meja z Republiko Hrvaško).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Murska
Sobota.
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Murska
Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Kranj in Celje
(za mejni prehod Pavličevo sedlo).
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Kranj in
Celje (za mejni prehod Pavličevo sedlo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Nova Gorica.
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Nova
Gorica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
Ocenjeni časovni okvir za poznejša naročila: 36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe za sklop 1: 2,500.000 SIT, za sklop 2:
5,000.000 SIT, za sklop 3: 5,000.000 SIT,
za sklop 4: 3,500.000 SIT in za sklop 5:
2,500.000 SIT ter izjava banke, da bo ponudniku v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,

Ob-24350/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Jasminka
Tršinar, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov naročnika: www.mju.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v
roke: Tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks: +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Tajništvo službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Glavna pisarna
- vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni
ali zvezni organ, vključno z njihovimi regionalnimi lokalnimi oddelki.
Javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgraje-

nih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica«
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi na
področju policijskih uprav Slovenj Gradec,
Maribor (severni del), Celje, Maribor (južni
del), Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica.
Šifra NUTS SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja
in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na
področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica.
Naročilo je razdeljeno na 5 sklopov:
– Sklop 1: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Slovenj Gradec, Maribor (severni del);
– Sklop 2: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Celje (razen
mejni prehod Pavličevo sedlo), Maribor (južni del – meja z Republiko Hrvaško);
– Sklop 3: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Murska
Sobota;
– Sklop 4: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Kranj in Celje
(za mejni prehod Pavličevo sedlo);
– Sklop 5: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Nova Gorica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope:
Sklop št. 1
Naslov: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Slovenj Gradec, Maribor (severni del).
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Slovenj
Gradec, Maribor (severni del).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Celje (razen
mejni prehod Pavličevo sedlo), Maribor (južni del – meja z Republiko Hrvaško).
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ki to urejajo: 30. dan po uradnem prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; (Izpis iz evidence mora
izkazovati registracijo za izvajanje dejavnosti po naslednjih šifrah iz standardne klasifikacije dejavnosti: 70.32, 45.31 in 45.33);
Opomba: Ponudnik lahko zahtevani pogoj izkaže kumulativno, skupaj z morebitnim
prijavljenim podizvajalcem.
Dokazila:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece) ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece);
2. ponudnik mora imeti obrtno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti (za šifre dejavnosti
45.31 – električne inštalacije in 45.33 – vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije);
Opomba: Ponudnik lahko zahtevani pogoj izkaže kumulativno, skupaj z morebitnim
prijavljenim podizvajalcem.
Dokazilo:
Obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti (za šifre dejavnosti 45.31 in 45.33), ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece) in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen (največ
3 mesece).
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece).
Ekonomsko-finančni pogoji:
5. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do dneva oddaje po-
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nudbe na podlagi razpisa javnega naročila
(v kolikor ponudba presega vrednost 50 mio
SIT);
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe. (original)
6. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti:
Dokazila:
6.1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
Obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
(original) ali
6.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
Obrazec BON 1/SP in potrdilo/a o solventnosti poslovne/ih bank/e, s podatki o
blokadah transakcijskega/ih računa/ov v
zadnjih 6 (šestih) mesecih pred oddajo ponudbe; navedeni dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb (original).
7. Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi (največ 3 mesece) in
Seznam podizvajalcev podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca (največ 3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
8.1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj 2 storitvi vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav: 1 v vrednosti posla
najmanj 15,000.000 SIT in 1 v vrednosti
posla najmanj 10,000.000 SIT z vključenim
davkom na dodano vrednost (pogoj za sklop
2, sklop 3 in sklop 4).
8.2. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj 2 storitvi vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav v vrednosti posla
najmanj 10,000.000 SIT z vključenim davkom na dodano vrednost (pogoj za sklop 1
in sklop 5).
Dokazilo:
Seznam opravljenih storitev, ki so po
vsebini, zahtevnosti in obsegu podobne
predmetu razpisanih storitev (storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav), izvajanih
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
z zneskom, datumom in nazivom končnega naročnika, vključno z dokazilom v obliki
potrdila-izjave, izdanega s strani končnega
naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno

in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Nepravilno navedeno naročilo in naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v obliki
potrdila na priloženem obrazcu, ki bo potrjeval ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne
bo upoštevano.
V kolikor je v eni pogodbi zajetih več
različnih storitev, je ponudnik dolžan verodostojno izkazati obseg in višino posamezne storitve.
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom
v obliki potrdila, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne bo upoštevano.
Naročnik bo upošteval izključno zaključeno
storitev po pogodbi.
Kadrovski pogoji:
9.1. Ponudnik mora za izvedbo javnega
naročila za sklop 1 zagotoviti 1 upravnika ustrezne izobrazbe tehnične smeri ter 1
vzdrževalca ustrezne kvalifikacije – strojne
ali električne stroke (električar). Prisotnost
upravnika je občasna, obvezna pa je stalna prisotnost vzdrževalca vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,
izven tega časa pa mora biti zagotovljeno
dežurstvo in dosegljivost preko mobilnega
telefona ter možnost posredovanja zahtev
po elektronski pošti (pogoj za sklop 1).
9.2. Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila za sklop 2 zagotoviti 1 upravnika ustrezne izobrazbe tehnične smeri ter 2
vzdrževalca ustreznih kvalifikacij – 1 strojne
stroke in 1 električne stroke (električar). Prisotnost upravnika je občasna, obvezna pa je
stalna prisotnost obeh vzdrževalcev vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7. do 15.
ure, izven tega časa pa mora biti zagotovljeno dežurstvo in dosegljivost preko mobilnega
telefona ter možnost posredovanja zahtev po
elektronski pošti (pogoj za sklop 2).
9.3. Ponudnik mora za izvedbo javnega
naročila za sklop 3 zagotoviti 1 upravnika ustrezne izobrazbe tehnične smeri ter 2
vzdrževalca ustreznih kvalifikacij – 1 strojne
stroke in 1 električne stroke (električar) s
stalno prisotnostjo vseh treh vsak delovni
dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,
izven tega časa pa mora biti zagotovljeno
dežurstvo in dosegljivost preko mobilnega
telefona ter možnost posredovanja zahtev
po elektronski pošti (pogoj za sklop 3).
9.4. Ponudnik mora za izvedbo javnega
naročila za sklop 4 zagotoviti 1 upravnika ustrezne izobrazbe tehnične smeri ter 2
vzdrževalca ustreznih kvalifikacij – 1 strojne
stroke in 1 električne stroke (električar). Prisotnost upravnika je občasna, obvezna pa
je stalna prisotnost enega od vzdrževalcev
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
7. do 15. ure. Izven tega časa pa mora biti
zagotovljeno dežurstvo in dosegljivost preko
mobilnega telefona ter možnost posredovanja zahtev po elektronski pošti (pogoj za
sklop 4).
9.5. Ponudnik mora za izvedbo javnega
naročila za sklop 5 zagotoviti 1 upravnika
ustrezne izobrazbe tehnične smeri s stalno
prisotnostjo vsak delovni dan od ponedeljka
do petka od 7. do 15. ure, izven tega časa
pa mora biti zagotovljeno dežurstvo in dosegljivost preko mobilnega telefona ter možnost posredovanja zahtev po elektronski
pošti (pogoj za sklop 5).
Dokazila:
Za sklop 1: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v razpisni dokumentaciji (največ 3 mesece).
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Za sklop 2: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v razpisni dokumentaciji (največ 3 mesece).
Za sklop 3: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v razpisni dokumentaciji (največ 3 mesece).
Za sklop 4: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v razpisni dokumentaciji (največ 3 mesece).
Za sklop 5: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v razpisni dokumentaciji (največ 3 mesece).
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: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: šifra zadeve: 430-145/2006, zap. št. JN:ODVU5PU-29/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; UL RS, št. 2006/s 127-135652
z dne 7. 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:
5. 10. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 10. 2006 do
9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
5. 10. 2006 ob 10. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in / ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

opravljenem zapisniškem prevzemu projektne dokumentacije.
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;
obrtno dovoljenje.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših izvedenih
storitev v zadnjih treh letih; Dokazilo, da
razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer: izjava ponudnika o strokovni
usposobljenosti kadra in možnosti zamenjave delavcev ter podatki o kadrih.
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: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430- 304/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 4. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43030406, 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: 4. 10. 2006 do 15.
ure.

Št. 430-304/2006
Ob-24352/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka (e): Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks: +386/1/428-57-91.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks: +386/1/428-57-91.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: 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 oddajo naročila
storitve po odprtem postopku za izdelavo
projektne dokumentacije za sanacijo elektroenergetskih sistemov in instalacij, št.
430-304/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: arhitekturne storitve;
inženiring storitve; storitve urbanističnega
planiranja in krajinske arhitekturne storitve,
storitve tehničnega testiranja in analiz.
Št: 12
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izdelava projektne dokumentacije za sanacijo elektroenergetskih sistemov in instalacij v
objektu MNZ, Štefanova 2. Podrobnejši
opis in obseg storitev, ki je predmet javnega
razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.40.00–5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi
posameznih točk oziroma posameznih postavk. Obseg storitev je podrobneje podan
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
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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:
5. 10. 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
in / ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 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@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi, Ministrstva za notranje
zadeve – Policije
Št. 24/2006
Ob-24390/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-73-61, faks 01/231-26-67, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-5.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC NPBR-2-008/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem enega para optičnih vlaken za povezavo računalniških centrov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva
24; Kranj, Stara cesta 11.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.35.23.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Predmet JN ja zakup enega para optičnih vlaken
za povezavo računalniških centrov med Sedežem naročnika v Ljubljani, Miklošičeva 24
in poslovnim prostorom naročnika v Kranju,
Stara cesta 11.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila, konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo storitve.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila mora biti vsaj 30. dan od datuma prejema
računa za vzpostavitev povezave in vsj 45
dni za stroške mesečnega zakupa. Račun
izstavi izvajalec na podlagi potrjenega poročila o izvedbi priključka.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti.
6. Pozitivni poslovni izid v preteklem
letu.
7. Ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih.
8. Rok plačila mora biti vsaj 30. dan od
datuma prejema računa za vzpostavitev povezave in vsaj 45 dni za stroške mesečnega
zakupa. Račun izstavi izvajalec na podlagi
potrjenega poročila o izvedbi priključka oziroma storitev zakupa.
9. Rok dobave najkasneje do 15. 11.
2006 oziroma v 45 dneh.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.

3. Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, in potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. Potrdilo davčnega ali drugega pristojnega (t.j. carinskega) organa.
6. Zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji, in bilanca stanja za preteklo leto.
7. Za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1/P, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank,
ki izkazuje podatke o plačilni sposobnosti, in
izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po podatkih v ponudbi, zahtevano 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 20 z dne 14. 7.
2006, Ob-19812/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: PE IC
NPBR-2-008/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 9. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro
Javna naročila / JN Področne enote Informacijski center / naslov tega naročila. Za
dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika
s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na
poslovni račun 01100-6030274014 s pripisom RD NPBR-2-008/06..
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 12.30; sejna soba 342/III nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 8. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 110-1/06
Ob-24413/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
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Št.

3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000365.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava PGD in PZR dokumentacije za
gradnjo protihrupne zaščite na odseku
Brezovica – Vrhnika (2. in 4. sklop).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na odseku Brezovica
– Vrhnika (2. in 4. sklop).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava PGD in PZR dokumentacije za gradnjo
protihrupne zaščite na odseku Brezovica
– Vrhnika (2. in 4. sklop). Podrobnejši opis
del je razviden iz Poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: rok dokončanja razviden iz
Projektne naloge.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,425.600 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence.

niring, 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

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):
– 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 istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD ali PZI za protihrupno
zaščito za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste ali regionalne ceste), v zadnjih treh
letih.
Seznam glavne izvajalčeve opreme.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000365.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2006.
Cena: 8.000 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 6.667 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: 05. 10. 2006 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inže-
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Št. 110-1/06
Ob-24414/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000372.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava prometnega in prometno – ekonomskega vrednotenja variant za AC odsek Postojna / Divača – Jelšane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: za AC odsek Postojna /
Divača – Jelšane.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava prometnega in prometno – ekonomskega
vrednotenja variant za AC odsek Postojna /
Divača – Jelšane.
Predmetna naloga je razdeljena na naslednje sklope:
– izdelava prometne študije, ki vključuje:
– izdelava prometnega modela (cestno omrežje, coning, matrike),
– izdelava prometnih obremenitev v
enoti PLDP (povprečni letni dnevni promet)
in PSDP (povprečni sezonski dnevni promet),
– prometno vrednotenje posameznih
variant omrežij.
– izdelava ekonomskega vrednotenja
variant omrežij.
II.2.2) Opcije: rok izvedbe je razviden iz
Projektne naloge.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 720.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in iz sredstev
Evropskega sklada za regionalen razvoj.
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):
– 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 istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava prometne študije, prometno ekonomska
vrednotenja oziroma investicijski program
za javne ceste), v zadnjih treh letih.
Seznam glavne izvajalčeve opreme.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000372.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
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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 6.667 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: 4. 10. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-24415/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000384.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih
strokovnih gradiv v okviru uresničevanja
resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na avtocestah v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
741.41.5.20-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih
gradiv v okviru uresničevanja resolucije o
nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji, ko obsegajo naslednje:
– simulacije prometa s sodobnimi programskimi paketi;
– svetovanje in preveritve za umeščanje
tras AC in državnih cest v prostor;
– svetovanje v zvezi s cestninjenjem ter
cestninskimi sistemi;
– prometno planiranje, uvajanje novih
programskih orodij in metodologij za prometne simulacije in kapacitetne presoje;
– svetovanje v zvezi z uvajanjem informacijske tehnologije pri načrtovanju prometnic in orodji prometnega planiranja;
– ekonomika v prometu (družbeno ekonomske upravičenosti);
– svetovanje v zvezi z uporabo različne
regulative (predpisov, standardov, tehničnih
specifikacij) pri načrtovanju ter projektiranju;
– svetovanje pri izbiri variant AC in državnih cest;
– ocene, preveritve ter priprava mnenj
glede prometnih, tehničnih rešitev obdelanih
v različnih nivojih projektne dokumentacije s
cestno prometnega vidika;
– ostale svetovalne storitve v skladu s
planskimi dokumenti naročnika.
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 1,440.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika.
Redni izpisek iz sodnega registra.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence.
Potrdilo pristojnega organa.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta) – po obrazcu 5.1 (h) v
poglavju 10 – sposobnost;
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– 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 istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (cestninski sistemi, prometne študije, prometno
ekonomsko vrednotenja, simulacije prometa), v zadnjih treh letih.
Seznam glavne izvajalčeve programske
in strojne opreme.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000384.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2006.
Cena: 8.000 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 6.667 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: 3. 10. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 11. 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.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,761.200 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika.
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):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (Izvedba kontrole kakovosti
pri izgradnji cest), v zadnjih petih letih.
Seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000427.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-24416/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000427.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zunanja kontrola kakovosti pri izgradnji
AC Slivnica – Pesnica, pododsek Zrkovska cesta – Pesnica od km 11+616 do
km 13+500.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Slivnica – Pesnica,
Pododsek Zrkovska cesta – Pesnica od km
11+616 do km 13+500.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole
kakovosti pri gradnji avtocest iz RNPIAC
v RS na AC Slivnica – Pesnica; pododsek
Zrkovska c. – Pesnica od km 11+616 do km
13+500, ki vključuje:
– AC Slivnica – Pesnica: pododsek Zrkovska c. – Pesnica od km 11+616 do km
13+500;
– deviacija 10-3,1-11;
– oporni zidovi: OZ-01, OZ-02, OZ-03,
OZ-04;
– viadukti: 10-3,6-2 Vodole I; 10-3,6-3
Vodole II; 10-3,6-4 Vodole III; 10-3,6-5 Vodole IV; 10-3,6-6 Vodole V;
– pokriti vkop 10-3,8-1 Malečnik;
– prepusta: 10-3,5-21; 10-3,5-22;
– protihrupni
zidovi:
PHZ-1B,
PHZ-2B,PHZ 8A, PHZ 8B, PHZ 8C, PHZ
7A, PHZ 7B, PHZ 6, PHZ 5;
– Vodnogospodarske ureditve ter objekti
za zaščito voda.
II.2.2) Opcije: rok dokončanja del je
usklajen s trajanjem gradbene pogodbe.
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Cena: 12.000 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 10.000 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: 18. 10. 2006 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-24417/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000433.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje AC Pluska – Po
nikve.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Pluska – Ponikve.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– preverjanje prejete dokumentacije na
zemljiški knjigi in uskladitev podatkov,
– zbiranje podatkov o postopkih denacionalizacije, komasacije ali drugih nedokončanih postopkih,
– organiziranje cenitev in izdelave cenilnih mnenj sodnega cenilca oziroma izvedenca,
– pridobitev lokacijskih informacij in potrdil o predkupni pravici,
– vodenje predpisanega postopka sporazumevanja z lastnikom nepremičnine,
– pripravo in sklenitev kupoprodajnih pogodb in aneksov v skladu s 97. členom Zakona o urejanju prostora namesto razlastitve
v predpisani obliki, predložitev predloga pogodb oziroma aneksov v parafo, predložitev
pogodb v podpis v zadostnem številu izvodov, prijavo pogodb davčni upravi, organiziranje overitve podpisa prodajalca pri notarju,
predložitev pogodb na DARS v izplačilo in
izvedbo postopka za sklenitev pogodbe po
zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– pripravo in sklenitev pogodb zaradi omejitve lastninske pravice v skladu s
110. členom Zakona o urejanju prostora in
izvedbo postopka sklenitve pogodb,
– pridobitev dokumentacije in pripravo
predloga za postavitev skrbnika lastnikom,
katerih prebivališče ni znano ali predloga
za uvedbo postopka za neznane lastnike
premoženja ter pridobitev podatkov in listin
o morebitnih dedičih zaradi uvedbe postopka dedovanja,
– pripravo in sklenitev predpogodb in izvedbo postopka sklenitve,
– pridobitev drugih dokazil o razpolaganju z nepremičnino za potrebe pridobitve
enotnega dovoljenja za gradnjo v skladu z
veljavnimi predpisi,
– izdelavo in predložitev terminskega
plana črpanja denarnih sredstev za odškodnine naročniku,
– pripravo predloga za razlastitev s prilogami v zadostnem številu izvodov ter vodenje postopka do pravnomočnega dokončanja zadeve,
– pripravo sporazumov o odškodnini,
soglasij ali pogodb za poseg na zemljišče
zaradi raziskav ali drugih pripravljalnih del
ali za začasno uporabo zaradi izvedbe gradbenih del oziroma za druge posege zaradi
sanacije ali rekultivacije zemljišč ter izvedbo
postopka sklenitve sporazumov o odškodnini,
– zagotovitev dostopa do prizadetih parcel ali pridobitev zemljišča za ureditev dostopa,
– pripravo in sklenitev aneksov h pogodbam ter izvedbo postopka sklenitve,
– iskanje in zagotovitev potrebnih nadomestnih kmetijskih ali stavbnih zemljišč,
pripravo menjalne pogodbe in izvedbo postopka sklenitve,
– pripravo zemljiškoknjižnih predlogov
za zemljiškoknjižno ureditev pridobljenih
nepremičnin in nadomestnih nepremičnin,
spremljanje vpisov v zemljiško knjigo ter pripravo ali zagotovitev morebitnih manjkajočih
listin za vknjižbo (zemljiškoknjižno dovolilo,
izbrisi hipotek ali drugih zaznamb, ipd.),

– vodenje evidence o vseh postopkih in
tedensko obveščanje naročnika o doseženih rezultatih ter priprava poročil,
– sodelovanje na narokih, ki jih sklicuje
naročnik, ter na rednih tedenskih koordinacijah med naročnikom in izvajalcem in
– druga dela, ki so običajna v zvezi z
opravljanjem del, določenih v pogodbi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 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 966.600 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri sodišču ali drugem
pristojnem organu;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
rednega izpiska iz sodnega registra ali drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je vpisan
v poslovni register za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, ki ni starejše
od 90 dni do datuma oddaje ponudbe. Naročnik bo kot ustrezne dejavnosti upošteval:
pravno svetovanje (74.110), poslovanje z
nepremičninami, najem in poslovne storitve
(70.310).
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem na
obrazcu 6.1.2.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
Ponudnik priloži kot dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in
prispevkov fotokopijo potrdila Ministrstva za
finance, DURS, ki ni starejše od 30 dni do
datuma oddaje ponudbe.
– 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 ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo potrdila pristojnega Okrožnega sodišča
– gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90
dni do datuma oddaje ponudbe.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov in o načinu objave letnih poročil in o načinu obveščanja
registrskega sodišča o javni objavi letnih
poročil (Ur. l. RS, št. 13/03,5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta, za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a). V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da ponudnik
izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti,
če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupni
ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki
bodo dela izvajali s podatki o njihovi strokovni izobrazbi.
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno z odgovornim nosilcem del. V kadrovski
sestavi mora imeti univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim
izpitom ALI nepremičninskega posrednika,
ki ima licenco pristojnega ministrstva za
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja ter da ponudnik izpolnjuje pogoje po 24. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/03). V
primeru, da posrednik ni univ. dipl. pravnik,
mora imeti ponudnik v svoji kadrovski sestavi univ.dipl.pravnika. Oseba, ki jo ponudnik
navaja kot odgovornega nosilca razpisanih
del, mora biti univ. dipl. pravnik ali nepremičninski posrednik z licenco pristojnega
ministrstva za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, ki mora za priznanje kadrovske sposobnosti imeti delovne
izkušnje od 1. 1. 2003 naprej s področja
sklepanja pogodb za dosego javne koristi v
skladu z ZUreP (Ur. l. RS, št. 110/02).
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan
in potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju
pri ponudniku. Za kadre, ki pri ponudniku
niso v delovnem razmerju pa original sklenjene podjemne pogodbe. Za odgovornega
nosilca del priloži ponudnik izpolnjeno in
podpisano potrdilo na obrazcu 6.2.2.a.1.

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: 4. 10. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 13. 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali odločbe o vpisu v register
odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik
overjeno fotokopijo odločbe o licenci iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne
izobrazbe in overjeno fotokopijo odločbe
o vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in overjeno fotokopijo
delovne knjižice. V primeru, da posrednik
ni univ.dipl.prav. pa overjeno fotokopijo diplome in delovne knjižice. Iz overjenih kopij
delovnih knjižic morajo biti razvidni naslednji
podatki: ime in priimek, strokovna izobrazba
in podatki o zaposlitvi.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obsega pogodbenih
del, pogodbenega roka ter z izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom
izvedbe del;
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.b, ki je podpisan in potrjen
z žigom.
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih;
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti original
potrdila naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1, da je v zadnjih petih letih izvedel
dela, ki so enaka najmanj polovici razpisanega števila pogodb oziroma aneksov iz
točke II., postavka A in B obrazca ponudbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije in
polovici razpisanih zemljiškoknjižnih predlogov iz točke II., postavka G istega obrazca
ponudbe. Naročniki, katerih potrdila ponudnik priloži, so lahko pravne osebe javnega
ali zasebnega prava. Za istovrstna dela bo
naročnik upošteval dela, enaka kot so dela,
ki so predmet tega razpisa, za podobna dela
pa vsak nakup in prodajo nepremičnin.
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: 2006/000433.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Cena: 8.000 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 6.667 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
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Št. 110-1/06
Ob-24418/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000434.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja objektov in zagotavljanje nadomestne gradnje
ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi
gradnje AC Pluska – Ponikve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Pluska – Ponikve.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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A. pridobitev objekta s stavbnim in kmetijskim zemljiščem,
B. pridobitev objekta s stavbnim in kmetijskim zemljiščem ter zagotovitev nadomestne gradnje ali nadomestnih stanovanjskih
in drugih prostorov.
Pod tč. A se štejejo rušenci, s katerimi
je sklenjena pogodba za odkup z izplačilom
odškodnine brez zagotavljanja nadomestne
gradnje ali nadomestnih stanovanjskih ali
drugih prostorov ali pridobljena odločba o
razlastitvi brez obveznosti investitorja zagotoviti nadomestno nepremičnino, ter prevzem objekta.
Pod tč. B se štejejo rušenci, s katerimi
je sklenjena pogodba za odkup z izplačilom odškodnine z obveznostjo zagotavljanja nadomestne gradnje ali stanovanjskih
in drugih prostorov oziroma pridobljena odločba o razlastitvi in ima investitor obveznost
zagotoviti nadomestno nepremičnino. Dela
izvajalca del zajemajo tudi naslednje: iskanje in zagotovitev nadomestne nepremičnine, iskanje in zagotovitev nadomestnega
stavbnega zemljišča, izvedbo postopka za
izbiro izvajalca projektne dokumentacije s
soglasji za gradnjo nadomestnega objekta,
nadzor nad izvajalcem del projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja
ter v primeru nadomestne gradnje v imenu
in za račun rušenca tudi izvedbo postopka
za izbiro izvajalca gradbenih del, nadzor
nad nadomestno gradnjo, dela tehničnega
pregleda objekta in pridobitev uporabnega
dovoljenja za nadomestni objekt ter skrb za
preselitev rušenca ter prevzem objekta.
Izvajalec je dolžan za posameznega
rušenca poleg želja in interesov lastnika,
upoštevati vrednost nepremičnin oškodovanca ter pripraviti predlog, ki ga bo mogoče glede na višino pripadajoče odškodnine
realizirati.
Izvajalec je dolžan za rušence, ki bodo
rešeni pod točko B, z nadomestno gradnjo
pridobiti soglasje naročnika za izbor izvajalca projektne dokumentacije ter v roku 30 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe
pripraviti:
– terminski plan razrešitve posameznega objekta po fazah,
– izračun (kalkulacijo) celotne investicije
z dinamiko koriščenja sredstev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 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 240.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri sodišču ali drugem
pristojnem organu;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
rednega izpiska iz sodnega registra ali drugega registra, da je registriran za opravljanje
dejavnosti oziroma potrdilo, da je vpisan v
poslovni register za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, ki ni starejše od
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90 dni do datuma oddaje ponudbe. Naročnik
bo kot ustrezne dejavnosti upošteval: pravno
svetovanje (74.110), poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve (70.310).
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem na
obrazcu 6.1.2.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
Ponudnik priloži kot dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in
prispevkov, fotokopijo potrdila Ministrstva za
finance, DURS, ki ni starejše od 30 dni do
datuma oddaje ponudbe.
– 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 ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila pristojnega okrožnega sodišča – gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90 dni
do datuma oddaje ponudbe.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju;
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ne izkazuje čiste
izgube poslovnega leta, za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a). V primeru
skupne ponudbe se bo štelo, da ponudnik
izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti,
če ta pogoj izpolni eden izmed partnerjev v
skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a). V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da ponudnik

izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti,
če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupni
ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki
bodo dela izvajali s podatki o njihovi strokovni izobrazbi;
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno z odgovornim nosilcem del. V kadrovski
sestavi mora imeti univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom ali nepremičninskega posrednika, ki ima
licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja
ter, da ponudnik izpolnjuje pogoje po 24.
členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1) – Ur. l. RS, št. 72/06.
V primeru, da posrednik ni univ. dipl. pravnik, mora imeti ponudnik v svoji kadrovski
sestavi univ.dipl.pravnika.
– ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan
in potrjen z žigom ponudnika in overjene
fotokopije delovnih knjižic za odgovornega
nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju pri ponudniku.
Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali odločbe o vpisu v register
odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik
overjeno fotokopijo odločbe o licenci iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne
izobrazbe in overjeno fotokopijo odločbe
o vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in overjeno fotokopijo
delovne knjižice. V primeru, da posrednik
ni univ. dipl. prav., pa overjeno fotokopijo diplome in delovne knjižice. Iz overjenih kopij
delovnih knjižic morajo biti razvidni naslednji
podatki: ime in priimek, strokovna izobrazba
in podatki o zaposlitvi.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obseg pogodbenih
del, pogodbenega roka ter z izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom
izvedbe del;
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.b, ki je podpisan in potrjen
z žigom.
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih;
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti original
potrdila naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1, da je v zadnjih petih letih izvedel dela pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestitve
drugih nepremičnin, ki so enaka najmanj
polovici razpisanega števila objektov iz točke II., postavka A in B obrazca ponudbe, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Za
istovrstna oziroma podobna dela iz točke
6.2.2.c, se šteje pridobivanje stanovanjskih
hiš s spremljajočimi objekti, poslovnih ali in-
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dustrijskih objektov za gradnjo cest in drugih
infrastrukturnih objektov.
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: 2006/000434.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 10. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 11. 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: polizolirani (s.n.) vodniki
(PIV),
– sklop 2: goli vodniki in
– sklop 3: srednjenapetostni (s.n.) odvodniki prenapetosti; po specifikacijah v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo:
– sukcesivno naročanje, za obdobje 12
mesecev po podpisu pogodbe za razpisna
sklopa 1 in 2,
– za razpisni sklop 3: s.n. odvodniki prenapetosti – dobava 1000 kom. mora biti
izvedena v prvih 3 mesecih po podpisu
pogodbe, ostale sukcesivne dobave prav
tako za obdobje 12 mesecev po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na en razpisni sklop ter 1,000.000 SIT v
vseh ostalih primerih ponudb (ponudbe za
več kot en razpisni sklop) in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni 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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika, potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini (glej tč. III 1.1. te objave),

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-24369/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:

Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Matjaž Keršnik, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del) in Peter Rudolf, inž. elektrotehnike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenski c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I. nadstropje,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 36/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava polizoliranih vodnikov (PIV) in
golih vodnikov ter s.n. odvodnikov prenapetosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga je dogovorjeno skladišče (na nadzorništvih, centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana, d.d. v Ljubljana-Črnuče, Cesta
24. junija 1), vsakokrat strojno razloženo (za
blago razpisnih sklopov 1 in 2), oziroma
vsakokrat nerazloženo (za blago razpisnega
sklopa 3).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: polizolirani (s.n.) vodniki
(PIV).
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: goli vodniki.
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: srednjenapetostni (s.n.)
odvodniki prenapetosti.
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: – dobava 1000 kom.
mora biti izvršena v prvih 3 mesecih po podpisu pogodbe, ostale dobave so sukcesivne,
za obdobje 1 leta.
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani višini,
– dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah že izvedenih dobavah polizoliranih vodnikov-PIV
(sklop 1) oziroma golih vodnikov (sklop 2)
oziroma s.n. odvodnkov prenapetosti (sklop
3) kupcem v EU ali RS v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje
ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
3. certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 36/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-36-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 1. 2007 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
15. 9. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 87/2698/2006

Ob-24392/06

Zavrnitev ponudb
Naročnik Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, je v postopku javnega naročila (po odprtem postopku) za zamenjavo bakrenega TK kabla na relaciji
RCV Ljubljana – RTP Kleče, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15723/06, sprejela odločitev o zavrnitvi
obeh prispelih ponudb. Odločitev temelji na
76. členu Zakona o javnih naročilih. Naročnik je prejel dve nepravilni ponudbi.
1.3. Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago

Storitve
Št. 1826/06

in Uradno glasilo EU pod oznako 2006/S
133-143142 z dne 15. 7. 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 9. 2006, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 3. 2007 ali 180 dni od
dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 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 5. 9. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-24368/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 10/06: »Nudenje GSM/GPRS
podatkovnih storitev za triletno obdobje«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73-74
z dne 14. 7. 2006, Ob-20363/06 in Uradnem
glasilu EU pod oznako 2006/S 133-143142
z dne 15. 7. 2006, se spremenijo naslednje
točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 180 dni od
odpiranja ponudb, to je do 10. 3. 2007.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
Veljavnost oziroma starost navedenih
dokumentov bo naročnik presojal glede na
novi datum odpiranja ponudb, torej glede
na 11. 9. 2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik veljavno koncesijo za obdobje naslednjih petih let za
izvajanje GSM/GPRS podatkovnih storitev
ni več obvezno in ga ev. ponudnikom ni
potrebno predložiti v ponudbi.
Vsa ostala dokazila, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, se ne spremenijo in ostanejo
še naprej v veljavi.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 73-74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20363/06

Ob-23911/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Igor Petovar, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/818-27-90, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme v podružnični osnovni šoli in vrtcu Pristava pri Mestinju.
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:
– ponudbeno ceno,
– plačilni roki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-0009/2006: Lesnina
MG Oprema, d.d., kontaktna oseba: Maks
Hohler, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-31-54, faks 01/436-34-41,
elektronska pošta: info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,043.544,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0009/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-12883/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Občina Podčetrtek

II.5) Kratek opis: rekonstrukcija studenške brvi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupaj 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2006: Sgp pomgrad d.d.,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 308,287.995,50
SIT; najnižja ponudba 308,287.995,50 SIT,
najvišja ponudba 324,886.286 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 2/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Mestna občina Maribor

Št. 430-230/2006-35
Ob-23990/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28521000-0; 28528950-3; 36121161-1;
36121120-2; 36121170-7; 36121110-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 210/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: kovinsko pohištvo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 210/2006-ODP:
1. Primat, tovarna kovinske opreme d.d.,
Industrijska ul. 22, 2000 Maribor; sklop 1, 4
in 5: 21,280.626 SIT.
2. Trevis d.o.o., Slovenčeva ul. 93, 1000
Ljubljana; sklop 2 in 3: 7,804.200 SIT.
3. Tim Maribor d.o.o., Pekel 32d, 2211
Pesnica pri Mariboru; sklop 6 in 7: 2,007.000
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: 430-230/2006-35.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 405/06
Ob-23991/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba: Sabina Arčan, Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-00,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.

II.5) Kratek opis:
1. sklop: južno sadje,
2. sklop: domače sadje,
3. sklop: zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 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. 1 in 3: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
03/803-81-55, faks 03/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba: 854.070 SIT
/ najvišja ponudba: 953.838 SIT (javno
naročilo št. 1).
Najnižja ponudba: 3,109.774 SIT
/ najnižja ponudba: 3,700.840 SIT (javno
naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Sadex, trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska cesta 105, 3311
Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija, tel.
03/703-23-00, faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba: 879.430 SIT
/ najvišja ponudba: 1,225.338 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25399/05, št. 473/05, stran 6887
– 6889, Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 8. 2006.
Javni zavod psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Ob-24001/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Branko Belca, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/22-01-435, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: brankobelca@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 2/2006.
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Ob-24008/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Medvode/OŠ Preska/OŠ Pirniče/OŠ Simona Jenka Smlednik/OŠ Vodice, kontaktna
oseba: Martina Kutnar, Ostrovrharjeva 4/
Preška cesta 22/Zg. Pirniče 37/b, Smlednik
73/Ob šoli 2, 1215/1216 Medvode/Smlednik/
Vodice, Slovenija, tel. 01/361-27-27/361-2636/362-11-40/361-93-20/833-22-81, faks
01/361-92-93/361-71-25/362-11-40/36193-20/832-42-66.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe
naročnikov OŠ Medvode, PŠ Preska, OŠ
Pirniče, OŠ Simona Jenka Smlednik in
OŠ Vodice.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 95 točk,
– plačilni rok – do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Petrol, d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Zdravko Križaj, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-34-21, faks 01/520-36-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78,871.739,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 21/06 – 3/06 – 1/06
– 13/06 – 4/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11703/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
OŠ Medvode/OŠ Preska/OŠ Pirniče/
OŠ Simona Jenka Smlednik/OŠ Vodice
Št. 430-475/2006-8
Ob-24010/06
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 338/2006-PSP –
nadgradnja KIH – komunikacijsko informacijske hrbtenice MORS/SV za podporo mednarodnemu dogodku »ministerial NATO« v
septembru 2006.
II.5) Kratek opis: nadgradnja KIH – komunikacijsko informacijske hrbtenice
MORS/SV za podporo mednarodnemu
dogodku »ministerial NATO« v septembru 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 338/2006-PSP:
Iskra Sistemi, d.d., kontaktna oseba: Rok
Strlič, Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: rok.strlic@iskrasistemi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 12,489.072 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:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 430-464/2006-8
Ob-24012/06
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 333/2006-PSP
– nakup kriptografske opreme proizvajalca
Business Security za potrebe Ministeriala.
II.5) Kratek opis: nakup kriptografske
opreme proizvajalca Business Security
za potrebe Ministeriala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 333/2006-PSP:
Miška d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Gruden, Kamnogoriška cesta 23, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-51-50,
faks 01/520-51-85, elektronska pošta: bostjan@miska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9,996.196,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 6/34
Ob-24042/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: avtomobilske pnevmatike.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup avtomobilskih pnevmatik in avtomobilskih zračnic.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25110000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 64,661.095,61 SIT
brez DDV, najvišja ponudba 70,911.512 SIT
brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. cene
2. popust na cene iz
veljavnega cenika

Ponderiranje
90
10

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 30-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 075-078831
z dne 19. 4. 2006.
Št. naročila: 30-2006/JNB
Naslov: avtomobilske pnevmatike
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol,
d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80,000.000 SIT.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 64,661.095,61 SIT, najvišja
ponudba 70,911.512 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 8. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/34-8991
Ob-24043/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: lahka in srednje dostavna vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije, PE
Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava lahkih dostavnih vozil (LDV) in
srednje dostavnih vozil (SDV).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34130000.
III.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 371,888.212 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. cena
2. poraba goriva
3. varnost
4. onesnaževanje okolja
5. dobavni rok
6. garancijska doba
7. dodatna oprema

Ponderiranje
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6
14

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 26-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 071-074360
z dne 12. 4. 2006.
Št. naročila: 26-2006/JNB
Naslov: Lahka dostavna vozila 4x4
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto
Triglav, d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 347,101.000 SIT.
Skupna končna vrednost naročila:
9,808.212 SIT.
Št. naročila: 26-2006/JNB
Naslov: lahka in srednje dostavna vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22,
1511 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 347,101.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
362,080.000 SIT brez DDV.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 8. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-24044/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: potovniki.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
potovnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,771.000 SIT brez DDV.
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. 33-2006/JNB: O.D.M.
inženiring, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 9,423.130 SIT brez DDV.
Najnižja ponudba 9,129.808 SIT brez
DDV / najvišja ponudba 9,423.130 SIT brez
DDV.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 33-2006/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 48-49/06, dne
12. 5. 2006, Ob-12903/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-24083/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Setcce, kontaktna oseba: Mirjana Oblak,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-38-61, faks 01/477-39-11, elektronska pošta: info@setcce.org, internetni naslov: www.setcce.org.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, dodatni predmet:
30.25.97.00-6, dopolnilni besednjak: dokumentacijski strežnik; glavni besednjak, dodatni predmet: 30.25.80.00-2, dopolnilni besednjak: podatkovni strežnik; glavni besednjak,
dodatni predmet: 30.24.13.00-3, dopolnilni
besednjak: programska oprema za podporo
skupinskemu delu; glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.24.13.10-6, dopolnilni besednjak:
Linux Red Hat Enterprise; glavni besednjak,
dodatni predmet: 30.23.11.10-1, dopolnilni
besednjak: Oracle Database Standard Edition
One ali ekvivalent; glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.26.10.00-6, dopolnilni besednjak:
varnostni strežnik; glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.21.31.00-6, dopolnilni besednjak:
prenosni računalnik 1; glavni besednjak, dodatni predmet: 30.21.31.00-6; dopolnilni besednjak: prenosni računalnik 2; glavni besednjak, dodatni predmet: 30.21.40.00-2,
dopolnilni besednjak: delovna postaja; glavni
besednjak, dodatni predmet: 30.24.20.00-7,
dopolnilni besednjak: programska oprema za
požarni zid; glavni besednjak, dodatni predmet: 72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak:
podpora uporabnikom; glavni besednjak,
dodatni predmet: 30.23.00.00-0, dopolnilni
besednjak: strojni modul za časovno žigosanje; glavni besednjak, dodatni predmet:
30.23.00.00-0, dopolnilni besednjak: strojni
modul za verodostojen časovni vir; glavni
besednjak, dodatni predmet: 30.21.71.30-3,
dopolnilni besednjak: strojni modul za zaščito
kriptografskih elementov; glavni besednjak,
dodatni predmet: 30.21.71.30-3, dopolnilni
besednjak: strojni modul za pospešeno izvajanje funkcij.
II.5) Kratek opis: Setcce je izvedel
ponovitev razpisa za nakup strojne in
programske opreme v okviru izvajanja
PHARE projekta z naslovom »Krepitev
tehnološke razvojno raziskovalne infrastrukture na področju načrtovanja in razvoja tehnologij informacijske varnosti in
sistemov elektronskega poslovanja«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16384/06 – sklop 1: Unistar d.o.o., kontaktna oseba: Peter Dolenc,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si, internetni
naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 9.855 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16384/06 – sklop 2:
FMC d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-04, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: Joze.knez@fmc.si, internetni naslov: www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 8.419 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16384/06 – sklop 3: AB
Računalniki d.o.o., kontaktna oseba: Neda
Bogdanović Golić, Grubarjevo nabrežje 20,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-61-61,
faks 01/756-61-63, elektronska pošta: abracunalniki@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 51.157,99 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
– sklop 1: 3 ponudbe,
– sklop 2: 1 ponudba,
– sklop 3: 1 ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Referenca: 16384/06 (objava v UL
št. 59-60 z dne 9. 6. 2006 – stran 4478).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; program PHARE 2003 – Krepitev
izbranih tehnoloških centrov.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Setcce
Ob-24084/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si, internetni naslov:
www.uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
multimedijske opreme za objekt UL, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska c. 21, 1000 Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 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. 700-05/05-JN08: TSE
d.o.o., kontaktna oseba: Dragan Štrbac, Tržaška cesta 126, 1111 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/242-54-00, faks 01/423-71-90, elektronska pošta: prodaja@tse.si, internetni
naslov: www.tse.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,459.092,74 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-37007/05, št. 1-2.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-24085/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si, internetni naslov:
www.uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme za objekt UL, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska c.
21, 1000 Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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. 700-05/05-JN08: Lesnina
inženiring d.d., kontaktna oseba: Uroš Breznik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-06-00, faks 01/436-01-33, internetni naslov: www.lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 109,435.034,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-24086/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si, internetni naslov:
www.uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme za objekt: nadomestna gradnja prostorov Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 700-05/05-JN07: Atlas
Oprema d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Novak, Samova 12a, 1113 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-14-037, faks 01/43-15-273,
elektronska pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 87,714.190 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-27993/05, št. 93/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-24209/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Mateja Knez, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-42,
faks 03/896-11-23, elektronska pošta: mateja.knez@kp-velenje.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RD-7/2006.
II.5) Kratek opis: dobava vozil v letu
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 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. RD-7/2006: Avto Celje d.d., kontaktna oseba: Končan Dušan,
Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/898-00-26, faks 03/898-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,638.333,34 SIT;
najnižja ponudba 3,638.333,34 SIT, najvišja ponudba 3,670.000 SIT. Valuta: 31. 12.
2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RD-7/2006: Štajerski avto
dom d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Firbas,
Tržaška cesta 38, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/330-05-01, faks 02/330-05-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala (brez DDV): cena 18,541.886,26 SIT;
najnižja ponudba 18,541.886,26 SIT, najvišja ponudba 18,541.886,26 SIT. Valuta:
31. 12. 2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 59 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16130/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-24212/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za objekt Pošte
Slovenije Slomškov trg 10, Maribor.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme za objekt Pošte Slovenije Slomškov trg 10, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,500.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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:
Masind, d.o.o., Marxova 3, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,360.610,50 SIT
brez DDV; najnižja ponudba 19,360.610,50
SIT brez DDV, najvišja ponudba 21,502.360
SIT brez DDV.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 55-2006/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 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: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/34
Ob-24213/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo, gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: naročilo telefonskih kartic – Telekom
za nadaljnjo prodajo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije, PE
Maribor, Skladišče Pošte Slovenije, Zagrebška 106, 2000 Maribor.
Šifra NUTS SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo telefonskih kartic Telekom za
javne telefonske govorilnice za nadaljnjo
prodajo na poštah za obdobje treh let.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32000000.
IV.1.1) Vrsta postopka: S pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila
Ponderiranje
1. popusti od neto prodajnih
vrednosti naročenega blaga
100
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; predhodno informativno
obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2006/S
065-067510 z dne 4. 4. 2006.
Št. naročila: 29-2006/JNB
Naslov: telefonske kartice Telekom za
javne govorilnice za nadaljnjo prodajo
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova15, 1000
Ljubljana.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 8. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-214/2006-43
Ob-24364/06
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: 33.43.10.00-0, dodatni predmeti:
33.21.12.10-7, 33.21.11.10-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 143/2006-ODP.
II.5) Kratek opis:
A) daljnogled vojaški s kompasom
– 182 kosov,
B) busola-kompas – 350 kosov,
C) GPS – ročna verzija 1 – 30 kosov,
D) GPS – ročna verzija 2 – 20 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirna vrednost: 30,066.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Kriterij
a) Skupna vrednost ponudbe
b) Dobavni rok
Skupaj:

Utež
0,80
0,20
1,00

Št.

a) vrednost ponudbe – maks. 80 točk
Število
točk
0-80

Kriterij
najnižja vrednost ponudbe × 0,80
ponujena vrednost

b) dobavni rok – maks. 20 točk
Število
točk
0-20

Kriterij
najkrajši dobavni rok × 0,20
ponujen dobavni rok

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 143/2006ODP – sklop B) busola-kompas: IZOP
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Molek, Topniška 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/437-94-72, faks 01/437-94-73, elektronska pošta: izop@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
3,202.500 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 143/2006ODP – sklop C) in D) GPS – ročna verzija
1 in 2: Kompas Telekomunikacije d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Zajelšnik, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-31-10, faks 01/530-58-26, elektronska pošta: mail@kompas-telekom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
6,698.490 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: 430-214/2006-43.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 430-214/2006-2 Ob-11437/06 z
dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo od
poslano: 25. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-24377/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža plaščnega kabineta za potrebe bolnišnične pralnice.
II.5) Kratek opis:
1. dobava in montaža plaščnega kabineta za potrebe bolnišnične pralnice;
2. dobava in montaža stroja za likanje
rokavov za potrebe bolnišnične pralnice.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
A. skupna ponudbena vrednost (skupaj
90 točk),
B. tehnične prednosti (skupaj 10 točk)
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Senkanar, Metalka zastopstva d.o.o.,
Maribor, kontaktna oseba: direktor Marjan
Baukman, Partizanska 15, Maribor, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,056.838,56 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: javni razpis: dobava
in montaža plaščnega kabineta za potrebe
bolnišnične pralnice, št. javnega naročila:
01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 59 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16054/06.
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. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-24378/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MVZT Urad RS za meroslovje,
kontaktna oseba: Vinko Vitman, Tržaška c 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-89-93, faks 01/478-85-88, elektronska pošta: vinko.vitman@gov.si, internetni
naslov: www.mirs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4302-47/2006 komparator.
II.5) Kratek opis: nabava komparatorske tehtnice 100 g do 1000 g v skladu s
tehnično specifikacijo.
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. 4302-47/2006: Alba d.o.o.,
kontaktna oseba: Alojz Kračun, Lava 7, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-18-00, faks
03/428-18-10, internetni naslov: www.albaslo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,944.979,84 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: 4302-47/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS, z dne 23. 6. 2006,
Ob-17516/06.
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. 8. 2006.
MVZT Urad RS za meroslovje
Št. 4051/06
Ob-24379/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba: Mravlje Januša, univ.dipl.ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/06 B.
II.5) Kratek opis: dobava pometalnega
stroja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 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. 03/06 B: Rolba Ljubljana Stroji in oprema d.o.o., kontaktna oseba: Marija Juregele Jelar, Tavčarjeva 13,
1101 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-36-60,
faks 01/231-45-17, elektronska pošta: rolba@rolba.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,150.000, ali najnižja
ponudba: 22,150.000 SIT, najvišja ponudba:
22,150.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06 B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 73 z dne 14. 7. 2006,
Ob-19808/06.
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. 8. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-24387/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Cirila Kosmača Piran, kontaktna oseba: Alenka Kovšca, Oljčna pot 24, 6330
Piran, Slovenija, tel. 05/673-11-55, faks
05/673-11-52.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
OŠ Cirila Kosmača Piran.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,7 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 83 točk,
– fiksnost cen do 6 točk,
– kvaliteta do 5 točk,
– plačilni rok do 4 točke,
– lastna proizvodnja do 1 točka,
– odzivni čas za nujne dobave do 1 točka.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Estera Furaln, Vinarska cesta 5, 5217 Vipava, Slovenija, tel.
05/736-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,977.187,51,
najvišja ponudba: 5,141.295,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna
oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,977.187,51,
najvišja ponudba: 5,141.295,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. sklop: sveže meso:
Celjske Mesnine d.d., kontaktna oseba: Jadran Štamberger, Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks
03/425-52-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,484.290,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mesni izdelki:
Celjske mesnine d.d., kontaktna oseba: Jadran Štamberger, Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks
03/425-52-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,208.660,09 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Mladen Mirič, Potrčeva cesta 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,263.208,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop: zelenjava in sadje: PS Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,494.660,10 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. sklop: mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Jana
Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-09, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 362.477,47
SIT, najvišja ponudba: 425.191,92 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. sklop: mlevski izdelki:
ŽITO d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 362.477,47,
najvišja ponudba: 425.191,92 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. sklop: mlevski
izdelki: PS Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 362.477,47
SIT, najvišja ponudba: 425.191,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7. sklop: čaji, začimbe in riž: PS Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,797.320,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: jajčne testenine:
ŽITO d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,040.764,23
SIT, najvišja ponudba: 2,734.006,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: jajčne testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,040.764,23
SIT, najvišja ponudba: 2,734.006,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: jajčne testenine: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Jana
Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-09, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,040.764,23
SIT, najvišja ponudba: 2,734.006,35 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. sklop: kruh, pekovski
in slaščičarski izdelki: Mlinotest kruh Koper
d.o.o., kontaktna oseba: Ingrid Valič, Ulica
15. maja št. 12, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-13-60, faks 05/663-13-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 7,079.948,06
SIT, najvišja ponudba: 9,110.405,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: kruh, pekovski in
slaščičarski izdelki: DON DON d.o.o. Metlika, kontaktna oseba: Jasna Jerman, Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 7,079.948,06
SIT, najvišja ponudba: 9,110.405,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: kruh, pekovski
in slaščičarski izdelki: ŽITO d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23,
faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 7,079.948,06
SIT najvišja ponudba: 9,110.405,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. sklop: zamrznjena
zelenjava: LEDO d.o.o., kontaktna oseba:
Nina Podgoršek, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77,
faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 286.493,45 SIT.

9232 Črenšovci, Slovenija, tel. 02/573-77-56,
faks 02/573-57-58, elektronska pošta: stanko@obcina-crensovci.si, internetni naslov:
www.obcina-crensovci.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija dela
lokalne ceste št. 050010.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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: Nograd, d.o.o., kontaktna oseba: Novak Drago,
Hotiza, Petrova ul. 41, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-83-33, faks 02/577-14-56,
elektronska pošta: nograd@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 70,458.744
SIT, najvišja ponudba 75,449.043 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. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17563/06 z dne 23. 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: 22. 8. 2006.
Občina Črenšovci

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. 11. sklop: sokovi
in sirupi: PS Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 821.167,39 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. sklop: zamrznjene ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-19-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,959.910,03
SIT, najvišja ponudba: 2,219.907,04 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. sklop: zamrznjene ribe:
Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Nina Podgoršek, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,959.910,03
/ najvišja ponudba: 2,219.907,04 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. 14. sklop: ostalo prehrambeno blago: PS Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,185.241,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/01-JN-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-16610/06.
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. 8. 2006.
OŠ Cirila Kosmača Piran

Gradnje
Ob-23910/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črenšovci, kontaktna oseba: Stanko
Lebar, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20,

Stran

Št. 351-12/06-131
Ob-24002/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka
Drobnič, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-246, faks 01/89-38-230,
elektronska pošta: Investicije.js@obc-kocevje.si, internetni naslov: www.kocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50/501/501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-G-351-12/06-0131.
II.5) Kratek opis: prenova objekta Ljubljanska 3, Kočevje – trije poslovni prostori in šest stanovanj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): med 170,000.000 SIT in 190,000.000
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-G-351-12/06-0131:
Gramiz d.d. Kočevje, kontaktna oseba:
Branko Žagar, Ob Mahovniški cesti 11, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-630, faks
01/89-38-640.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 229,526.133,63 SIT;
najnižja ponudba 229,526.133,63 SIT, najvišja ponudba 243,384.888,63 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18201/06 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: 23. 8. 2006.
Občina Kočevje
Ob-24037/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: mag. Zinka Berk, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/817-16-00, faks 03/817-16-26, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov: www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-0021/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve, vključno s pripravo in pridobitvijo celotne tehnične dokumentacije
novogradnje večstanovanjskega bloka v
Šmarju pri Jelšah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
266,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 95%,
– garancija 3%,
– reference 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 371-0021/2006: Vegrad
d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-21-64, faks 03/896-22-33, elektronska pošta: info@vegrad.si, internetni
naslov: www.vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 233.193.609,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-0021/2006.
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; Ob-14683/06 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: 23. 8. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Su 47/06-37
Ob-24081/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ustavno sodišče RS, kontaktna oseba: Jasmina Trivič, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-76-432, faks
01/47-76-500, elektronska pošta: info@usrs.si, internetni naslov: http://www.us-rs.si/.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su-47/06.
II.5) Kratek opis: obnova fasade in
stavbnega pohištva po priloženih rastavratorsko konservatorskih delih in popisu del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 85%,
– rok izvedbe – 10%,
– garancijski rok na izvedbo – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Su-47/06: GIVO,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Franci Kozina, Dvorec Selo, Zaloška 69, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-00-550,
faks 01/54-03-339, elektronska pošta: franci.kozina@givo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,232.965,60 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:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 68 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18362/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2006.
Ustavno sodišče RS
Št. 0955-06
Ob-24087/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
kontaktna oseba: Mitja Tomažin, univ. dipl.
ekon., Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-71-135, faks 01/25-18-567.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: adaptacija dvoriščne
stavbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 80 točk,
– reference – 10 točk,
– rok izvedbe – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV-4/06: Arba plus
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc, direktor, Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/56-13-123.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
44,696.418 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo

Št. 347-5/2006-2520
Ob-24215/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Erika
Kosi, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38 ali 041/665-037,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
erika.kosi@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.sentjur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: modernizacija križišča
v obrtni coni C-10-R Šentjur.
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. 347-5/2004-2520: Ceste
mostovi Celje d.d., kontaktna oseba: Brane
Jezernik, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-61-00, faks 03/426-63-06, elektronska pošta: info@cm-celje.si, internetni
naslov: www.cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,275.586,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 347-5/2004-2520.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63 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. 8. 2006.
Občina Šentjur
Ob-24217/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž Sihur,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-360, faks 03/56-44-041, elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si,
internetni naslov: www.hrastnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija lokalne ceste 122010 Hrastnik–Radeče od km 2.515
do km 3.005.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne ceste 122010 Hrastnik–Radeče od km
2.515 do km 3.005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,485.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– usposobljenost,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 411-01-29/05: AGM Nemec Primož s.p., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/56-48-841, faks 03/56-48-840, elektronska pošta: agm.nemec@kabelnet.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,542.482,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-38/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67-68 z dne 30. 6.
2006, Ob-18338/06.
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. 8. 2006.
Občina Hrastnik

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-114: CPM d.d., Iztokova
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 71,528.541 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 55/06 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: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste

Št. 06/2006
Ob-24218/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: JNGD06/2006-II.
II.5) Kratek opis: obnove cevovodov
po metodah brez izkopa in gradnja novih
cevovodov po metodi horizontalnega vodenega vrtanja – II. faza, sklop C. obnova
vodovodnih cevi z vrivanjem nove politetilenske cevi v obstoječo cev: Obnova
vodovoda Frankolovo, obnova vodovoda
v naselju Teharje ob cesti Celje – Štore,
obnova vodovoda ob Teharski cesti v
Celju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 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. JNGD06/2006-II: Gradnje
Polak, Polak Gabrijel s.p., kontaktna oseba: Polak Gabrijel, Primož pri Šentjurju 34a,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/749-09-90,
faks 03/749-09-91, elektronska pošta: Gradnje.polak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,485.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNGD06/2006II: Vilkograd, Viljem Kolar s.p., kontaktna
oseba: Andrej Poljanec, Zlateče pri Šentjurju 8a, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/746-12-21, faks 03/746-12-18, elektronska pošta: info@vilkograd.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,745.439 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD06/2006-II.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20928/04 z dne 30. 7. 2004
– objava I. faze.
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. 8. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 011-04-2/2004
Ob-24219/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu
čez Klis na Vrhniki na R2-409/0301.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-117: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 56,602.458 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 57/06 z dne 2. 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. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24220/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu čez Javorski potok v Črni na cesti
R2-425/1265.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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Št. 011-04-2/2004
Ob-24221/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Brebovščico v Todražu na
R2-407/1144.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-115: SGP Zidgrad Idrija
d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 63,827.860 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 57/06 z dne
2. 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. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24222/06
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.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Gračnico v Jurkloštru na
R3-680/1224.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-089: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 85,722.812 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 48-49/06 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: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24223/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev avtobusnega postajališča Podpoljane ob cesti
G2-106/0262.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,583.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-083: CGP d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,919.780 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
2006.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24224/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija križišča
Breg pri Polzeli na cesti R3-694/1268.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-100: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 106,381.235 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. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 48 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: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24225/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233128-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za izgradnjo krožišča Kazarje R2-409/0306 od
km 0.290 do km 0.600.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-080: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 133,956.675 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:
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. 46 z dne 28. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24226/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
R1-211/0212 Jeprca–Šentvid.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-111: Strabag AG d.d.,
Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,786.741 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. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006.
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. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24227/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev Sp. Jezersko–Preddvor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-110: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,506.745 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006.
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. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24228/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela I. etape
R3-647/1368 Mlačevo–Rašica, km 12,035
do km 12,228.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 79,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-112: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78,041.236 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006.
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. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-24229/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
RT-924/3559 Podlom–Kranjski Rak–Podvolovjek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 390,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-108: Vegrad d.d., Stari
trg 35, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 277,577.918 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 55 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: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24230/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
G1-4/1261 Arja vas–Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 156,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-093: Ceste mostovi
Celje d.d., – vodilni partner, Lava 42, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 169,924.582 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-093: SCT d.d. – partner,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48-49 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: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24231/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Gabrovčec–Vrhovo, R1-216/1175.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-084: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., – vodilni partner, Stolpniška
10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 147,957.298 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. A-084: Rekon d.o.o. – partner, Vir pri Stični 92, 1295 Ivančna Gorica,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48-49 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: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24232/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev Stranice–Višnja vas, II. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-076: Asfalti Ptuj
d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,576.124 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:
5. 7. 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.
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. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24233/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja IV. etape ureditve ceste skozi Moravče R2-415/1216
Želodnik–Drtija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-071: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,669.270 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. 8. 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.
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: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24234/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
RT 933, odsek 1193 Breg–Jurklošter.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-049: Nemec Primož s.p.,
Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,847.312 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-24388/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Alojz
Unetič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100, faks 01/43-72-070,
elektronska pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si,
internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.51.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-317/06.
II.5) Kratek opis: izgradnja otroškega
oddelka in centra za poklicno rehabilitacijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 750,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 94 točk,
– ugodni plačilni pogoji do 6 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

tev: javno naročilo št. izgradnja otroškega
oddelka in centra za poklicno rehabilitacijo.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1.009,499.112 SIT, najvišja ponudba:
1.199,586.641,71 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-317/06.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17934/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: vse ponudbe so bile
zavrnjene, ker so bile vse nesprejemljive
zato, ker so ponudbene cene presegale višino zagotovljenih sredstev za to javno naročilo. Izveden bo nov javni razpis.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-24395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Semič, kontaktna oseba: Polona Kambič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, Slovenija,
tel. 07/356-56-60, faks 07/356-53-65, elektronska pošta: obcina.semic@siol.net, internetni naslov: www.semic.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 66-11/2003.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Brunskoletove hiše v Semiču.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena – 95%,
– reference – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradnje: 66-11/2003: PAM d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Plavec, direktor, Mušičeva 15, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/33-71-220, faks 07/33-71-221, elektronska pošta: pam@insert.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,766.879,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV): 44,000.000
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 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. 8. 2006.
Občina Semič
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Ob-24396/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Semič, kontaktna oseba: Jože Butala,
Štefanov trg 9, 8333 Semič, Slovenija, tel.
07/356-56-60, faks 07/356-53-65, elektronska pošta: obcina.semic@siol.net, internetni
naslov: www.semic.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-00005-2006.
II.5) Kratek opis: preplastitev javnih
poti v Občini Semič v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,650.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena – 95%,
– reference – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje: 371-00005/2006: CGP, cestno in
gradbeno podjetje d.d., kontaktna oseba:
Lamovšek Irena, Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-42-700,
faks 07/39-42-750.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,980.159 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67-68 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: 24. 8. 2006.
Občina Semič

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Univerza v Mariboru

Št. 110-1/06
Ob-24407/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.41-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000080.
II.5) Kratek opis: manjša investicijska
vzdrževalna dela na voziščih avtocest
A1, A2 in hitrih cest H3 in H5.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: JV SCT Ljubljana, d.d.,
Ljubljana + CPK, d.d., Koper, kontaktna ose-

ba: Matjaž Jerala, univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 93,850.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000080.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 28/06 z dne 17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24422/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-53-91, faks
02/235-52-37, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov:
http://www.uni-mb.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04-2006/JN-FK.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela na objektu Vila Pohorski
dvorec – gradbena, obrtniška, strojna in
elektro inštalacijska dela ter dobava in
montaža opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04-2006/JN-FK: Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Vila Pohorski dvorec (gradbena, obrtniška, strojna
in elektro inštalacijska dela ter dobava in
montaža opreme): Energogroup d.o.o., kontaktna oseba: Primož Ložar, Dimičeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 031/307-614,
faks 01/234-01-44, elektronska pošta:
p.lozar@energogroup.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 160,973.422,80
SIT; najnižja ponudba 160,973.422,80 SIT,
najvišja ponudba 227,622.602 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: 04-2006/JN-FK.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, Ob-20142/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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Ob-24510/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Branko Gabrijan, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: prostor@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
infrastrukturne opreme podcone Gaberje–jug, stavbno območje št. 5.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 002/2006-G: CM Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 112,067.035,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 29,813.500 SIT.
Delež 26,6%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11373/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-24514/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Raiffeisen leasing d.o.o., kontaktna oseba: Franci Veber, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-62-54,
faks 01/241-62-68, elektronska pošta: franci.veber@raiffeisen leasing.si, internetni naslov: www.rl-sl.com.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture v OLN Jedinščica.
II.5) Kratek opis: Raiffeisen leasing
d.o.o. Ljubljana je na podlagi pogodbe z
Mestno občino Novo mesto prevzel obveznost izgradnje javne komunalne infrastrukture v sklopu občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje
Jedinščica v Novem mestu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Zdravko
Rakuša, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
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mesto, Slovenija, tel. 07/393-42-70, faks
07/393-42-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 177,410.550,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15744/06.
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. 8. 2006.
Raiffeisen leasing d.o.o.

Storitve
Št. 430-285/2006-10
Ob-24009/06
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, internetni naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 230/2006-PSP – tekoče vzdrževanje RR – radioreljnih naprav
in multipleksnih sistemov (FMX/CMX).
II.5) Kratek opis: tekoče vzdrževanje
RR – radioreljnih naprav in multipleksnih
sistemov (FMX/CMX).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,937.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 230/2006-PSP:
Iskra Sistemi, d.d., kontaktna oseba: Rok
Strlič, Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: rok.strlic@iskrasistemi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 50,937.500 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:
21. 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-408/2006-10
Ob-24011/06
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 311/2006-PSP – investicijsko vzdrževanje aplikacije AŠP (Avtomatizacija štabnih procesov).
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje aplikacije AŠP (Avtomatizacija
štabnih procesov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,812.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 311/2006-PSP: Infotehna d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Panjan, Glavni trg 20, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-06-00, faks 07/393-06-20,
elektronska pošta: infotehna@infotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 12,812.500 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:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-24045/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1-1A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PJS.
II.5) Kratek opis: nakup storitev Partner
Joint Support.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,044.000 SIT brez DDV.
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. 52-2006/JNB: Microsoft,
d.o.o., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 19,044.000 SIT brez DDV.
Najnižja ponudba 19,044.000 SIT brez
DDV.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 52-2006/JNS.
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: da; Ur. l. RS, št. 57/06, dne 2. 6. 2006,
pod številko objave Ob-15158/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3502-40/06-135
Ob-24205/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Alojz
Vesel, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-10, faks
01/893-82-30, elektronska pošta: gospodarsko.podrocje@obc-kocevje.si, internetni
naslov: www.kocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I A 13.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3502-40/06-135.
II.5) Kratek opis: izvajanje dejavnosti
plakatiranja na območju Občine Kočevje
za obdobje dveh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: 60%,
– reference: 20%,
– dodatne ugodnosti: 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika
storitev: javno naročilo št.: 3502-40/06-135:
Amicus d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Kapus, Planina 3, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 01/722-54-30, faks 01/722-54-35, elektronska pošta: info@amicus.si, internetni
naslov: www.amicus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: cene po ceniku storitev.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3502-40/06-135.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 6 z dne
23. 6. 2006, Ob-17725/06.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se
oddaja za dobo dveh let, z možnostjo podaljšanja za dve leti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2006.
Občina Kočevje
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Ob-24382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, kontaktna oseba: Goran Grgić,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-85, faks 01/478-85-88, elektronska pošta: mirs@gov.si, internetni naslov:
www.mirs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 27. Ali se v primeru kategorij
storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega
obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6401-3/2006.
II.5) Kratek opis: opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona enote za čas in frekvenco.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,310.310,10 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6401-3/2006 Opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za čas in
frekvenco.: Slovenski institut za kakovost in
meroslovje, kontaktna oseba: Zoran Svetik,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-83-01, faks 01/477-83-03, elektronska pošta: zoran.svetik@siq.si, internetni
naslov: http://www.siq.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,310.310,10 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: 6401-3/2006/14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 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: 25. 8. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje
Ob-24383/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, kontaktna oseba: Goran Grgić,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-85, faks 01/478-85-88, elektronska pošta: mirs@gov.si, internetni naslov:
www.mirs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 27. Ali se v primeru kategorij
storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega
obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6401-4/2006.
II.5) Kratek opis: opravljanje dejavnosti
in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za termodinamično temperaturo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,228.768,47 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6401-4/2006 Opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za termodinamično temperaturo.: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo in kakovost, kontaktna oseba:
Prof. dr. Janko Drnovšek, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-82-44,
faks 01/467-86-30, elektronska pošta: janko.drnovsek@fe.uni-lj.si, internetni naslov:
http://lmk.fe.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,228.768 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: 6401-4/2006/14.
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Ob-24384/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, kontaktna oseba: Goran Grgić,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-85, faks 01/478-85-88, elektronska pošta: mirs@gov.si, internetni naslov:
www.mirs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6401-5/2006.
II.5) Kratek opis: opravljanje dejavnosti
in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,062.981,89 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6401-5/2006 Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za
dolžino: Univerza v Mariboru, Fakulteta
za strojništvo, Laboratorij za tehnološke
meritve, kontaktna oseba: Doc. dr. Bojan
Ačko, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-75-81, faks 02/220-79-90,
elektronska pošta: bojan.acko@uni-mb.si,
internetni
naslov:
http://www.fs.unimb.si/si/inst/ips/ltm/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,062.900,45 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6401-5/2006/14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 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: 25. 8. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje
Ob-24385/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, kontaktna oseba: Goran Grgić,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-85, faks 01/478-85-88, elektronska pošta: mirs@gov.si, internetni naslov:
www.mirs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6401-2/2006.
II.5) Kratek opis: opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona enote za električni
tok.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,625.799,97 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6401-2/2006, Opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za električni tok: Slovenski institut za kakovost in
meroslovje, kontaktna oseba: Zoran Svetik,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-83-01, faks 01/477-83-03, elektron-
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ska pošta: zoran.svetik@siq.si, internetni
naslov: http://www.siq.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,625.799,97 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: 6401-2/2006/14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 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: 25. 8. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje
Ob-24393/06
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 RS,
kontaktna oseba: Maksimiljan Dolinšek, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/234-14-60, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: maksimiljan.dolinsek©azp.si,
internetni naslov: http://www.azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava okoljskega
poročila za celovito presojo vplivov na
okolje za rekonstrukcijo in elektrifikacijo
železniške proge Pragersko – Hodoš.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1: Joint venture, DDC svetovanje in inženiring d.o.o.
in Imos Geatech d.o.o., kontaktna oseba: Jana Sommeregger Primožič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-81-18, faks 01/306-81-70, elektronska
pošta: jana.sommeregger.primozic@ddc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
26,600.000
SIT
oziroma
111.003,91 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Aquarius d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja
Bitenca 68, 1000 Ljubljana. Delež: 39%.
Epi Spectrum d.o.o., Strosmajerjeva 11,
2000 Maribor. Delež: 26%.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
Prvomajska ul. 1, 2000 Maribor. Delež:
5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15287/06 z dne 2. 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: 25. 8. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-24399/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, kontaktna oseba: Velko Glaner,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-78, faks 01/589-18-77,
elektronska pošta: velko.glaner@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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
92.22.10.00-6.
II.5) Kratek opis: priprava vsebinskega
scenarija, snemanja in predvajanja TV
oddaj o podjetništvu z delovnim naslovom »Podjetništvo danes za jutri« na lokalnih ali regionalnih televizijah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vsebinski osnutek scenarija za vsako
posamezno oddajo in vsebinska raznolikost
oddaj,
– doseg/pokritost TV postaje oziroma izvajalca TV oddaj v Sloveniji,
– skupna cena za vse oddaje,
– število tedenskih oddaj, ki jih ponudnik
načrtuje pripraviti, izvesti in predvajati za
naročnika,
– število oddaj o podjetništvu lastne produkcije, ki so bile narejene v letih 2005 in
2004.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-12827/06: TV Pika,
Televideo, d.o.o., kontaktna oseba: Stane
Grah, Mala vas 23/B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-06-432, faks 01/52-06-428,
elektronska pošta: stane.grah@tvpika.net,
internetni naslov: www.tvpika.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 3430 046-1282706 z dne 5. 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. 8. 2006.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 110-1/06
Ob-24408/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce-
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lje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000108.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera priključka Lopata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,622.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Geodetski zavod Celje,
d.o.o., kontaktna oseba: Dominik Bovha, Ul.
XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 14,153.525 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000108.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000113.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera avtocestnega odseka Klanec – Ankaran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,595.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Geodetski zavod Slovenije, kontaktna oseba: Janez Urh, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 50,086.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000113.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-24409/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000110.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera odseka hitre ceste Škofije – Srmin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,170.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Geodetski zavod Celje,
d.o.o., kontaktna oseba: Dominik Bovha, Ul.
XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 8,546.966,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000110.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-24410/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 7
42.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000112.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera obvoznice Pragersko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,260.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Geoin, d.o.o., kontaktna
oseba: Blaž Supej, Gosposvetska 29, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 9,142.000 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: 2006/000112.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-24411/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.

Stran

Št. 110-1/06
Ob-24412/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.71.2.20-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000180.
II.5) Kratek opis: dopolnilne geološko
– geotehnične raziskave za potrebe izdelave projekta sanacije plazu »Razdrto«
na HC Razdrto – Vipava (od km 0.000 do
km 1.075).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: GZL Geoprojekt
d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Krsto Tarle, univ. dipl. inž. rud., Letališka cesta 27,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):

Stran

6984 /

Št.

92 / 1. 9. 2006

Cena: 24,633.833,30 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000180.
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: 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: 25. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24423/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-53-91, faks
02/235-52-37, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov:
http://www.uni-mb.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji Pohorski dvor za
zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za
kmetijstvo UM.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije IDP, PGD, PZR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila (1. ponudbena cena, 2. reference).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2006-JN-FK: Izdelava
projektne dokumentacije IDP, PGD, PZR
za novogradnjo in rekonstrukcijo objektov
na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev
prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo
Univerze v Mariboru: Styria d.o.o., kontaktna oseba: David Mišič, mag. arch., Cankarjeva 6E, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-29-88, faks 02/228-29-89, elektronska pošta: info@styria.si, internetni naslov:
http://www.styria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,231.500,26 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: 2/20096-JN-FK.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67-68 z dne 30. 6.
2006, Ob-18581/06.
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. 8. 2006.
Univerza v Mariboru

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-23903/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Slavko Pirc, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-95, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: slavko.pirc@kostak.si, internetni
naslov: http://www.kostak.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06-VV-BL.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v letih 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Javno naročilo št.: 01/06-VV-BL.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektro Celje d.d., kontaktna oseba: Bojana
Županc, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-04, faks 03/420-14-03,
elektronska pošta: bojana.zupanc@elektrocelje.si, internetni naslov: www.elektro-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,582.757 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.: 01/06-VV-BL.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
97,582.757 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante

Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 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.
45 z dne 28. 4. 2006, Ob-12241/06.
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: 21. 8. 2006.
Kostak komunalno
stavbno podjetje d.d.

Gradnje
Ob-23904/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-32, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 45.21.41.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/05-VV-GR.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
BS Zaloke – 1. faza – 2. in 3. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 155,000.000 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.: 03/05-VV-GR: CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., kontaktna
oseba: Lamovšek Irena, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/394-27-00, faks 07/394-27-50, elektronska pošta: info@cgp.si, internetni naslov:
www.cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 152,461.912,17 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.: 03/05-VV-GR.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
152,461.912,17 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 4. 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.
89 z dne 7. 10. 2005, Ob-26800/05.
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: 21. 8. 2006.
Kostak komunalno
stavbno podjetje d.d.
Ob-24381/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Martin Hribar, Zg. Brnik 130A,
SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel.
04/206-13-60, faks 04/202-16-23, elektronska pošta: aero-ing@lju-airport.si, internetni
naslov: http://www.lju-airport.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.33.31.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: GOI dela za izgradnjo 1.
faze novega potniškega terminala T-2 in
adaptacijo obstoječega potniškega terminala T-1 na letališču Ljubljana.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in inštalacijska (GOI) dela za izgradnjo 1.
faze novega potniškega terminala T-2 in
adaptacijo obstoječega potniškega terminala T-1 na letališču Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,345.000 EUR.
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.: 1: SCT, d.d.,
kontaktna oseba: Ivan Demšar, Slovenska 56, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-87-11, faks 01/589-87-20, elektronska pošta: ivan.demsar@sct.si, internetni
naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.308,107.704,50 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da, delež 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2006-G1A/1/MH.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 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-10522/06.
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. 8. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.

Št.

Storitve
Ob-24035/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-21, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi raznega materiala s tovornim vozilom nosilnosti nad
5000 kg z dvigalom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – sklop 1: Domex d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Planinc, Pot Vitka Pavliča 6, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/564-40-10, faks 03/564-40-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 12,980.000 SIT.
Valuta: 90 dni od datuma opravljene storitve in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da; delež: 100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – sklop 2: Janez Zakonjšek s.p., kontaktna oseba: Janez Zakonjšek,
Keršičev hrib 17, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/563-45-40, faks 03/563-45-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 9,440.000 SIT brez DDV.
Valuta 90 dni od datuma opravljene storitve 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: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
22,420.000 SIT brez DDV: valuta: 90 dni od
opravljene storitve in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
57, Ob-15160/06.
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.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 8. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Javni razpisi
Št. 35202-01/2006
Ob-24089/06
Podaljšanje rokov
V javnem razpisu za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin objavljenem v
Uradnem listu št. 83/06 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22364/06, se spremenijo navedbe pod
točkami objave kot sledi:
VII. Pisne ponudbe z zahtevnimi prilogami je potrebno predložiti do vključno
6. 9. 2006 do 8. ure, v zapečateni kuverti
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine« na naslov: Občina Kostel,
Vas 1, 1336 Vas.
Občina Kostel
Št. 35202-01/2006

Ob-24511/06

Podaljšanje rokov
V javnem razpisu za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22364/06, se spremenijo navedbe pod
točkami objave kot sledi:
VII. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno
6. 9. 2006 do 8. ure, v zapečateni kuverti
z oznako »ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine« na naslov: Občina Kostel,
Vas 1, 1336 Vas.
Občina Kostel
Št. 430-58/2006

Ob-24506/06

Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006, št.
430-58/2006, za postavitev javnih e-točk z
brezžičnim dostopom se besedilo v razpisni
dokumentaciji spremeni v poglavju 2, Pogoji
za ustreznost projekta, 3. točka podpoglavja
2.2. Telekomunikacijska oprema, tako da
se glasi: javna e-točka mora omogočati 24
ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu tudi
WiFi brezžični dostop vseh zainteresiranih
uporabnikov v radiju najmanj 100 m od lokacije javne e-točke. Popravek in spremenjena
razpisna dokumentacija sta objavljena na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo
http://www.gp.mg.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-24088/06
Društvo slovenskih skladateljev v skladu
z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS,
Št. 87/01, 96/02), Pravilnikom o izvajanju
knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, Št.
42/04) in Pravilnikom o uporabi in razdelitvi
finančnih sredstev za knjižnično nadomestilo Društva slovenskih skladateljev objavlja
javni razpis
za podelitev štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila za leto
2006. Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je

Stran

6986 /

Št.

92 / 1. 9. 2006

predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je vzpodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se
ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem
interesu.
Do sredstev iz naslova knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avtorji kot
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji oziroma svoja dela objavljajo v glasbenih publikacijah in na nosilcih
zvoka, ki so predmet izposoje v splošnih
knjižnicah v Sloveniji. Predlog oziroma prošnjo mora kandidat strokovno utemeljiti v
pisni obliki. Članstvo v Društvu slovenskih
skladateljev (v nadaljevanju DSS) ni pogoj
za pridobitev štipendij.
Razpis je namenjen skladateljem vseh
glasbenih zvrsti.
Podeljene bodo naslednje štipendije:
A. predvidoma tri štipendije za umetniški
razvoj in sicer po ena delovna, izobraževalna in potovalna štipendija;
B. predvidoma tri nagradne štipendije in
sicer štipendija za vrhunske dosežke (Kozinova štipendija), štipendija za najboljšo
skladbo na področju popularne glasbe in
štipendija za najboljši programski koncept
dejavnosti DSS.
Kriterije za dodelitev štipendij določata
Pravilnik o uporabi in razdelitvi finančnih
sredstev za knjižnično nadomestilo DSS in
Točkovnik DSS.
2. Razpisni roki
Razpis se začne 1. 9. 2006 in zaključi
30. 9. 2006 ob 13. uri.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje besedilo razpisa, Pravilnik o uporabi in razdelitvi finančnih sredstev za knjižnično nadomestilo
Društva slovenskih skladateljev, Točkovnik
za dodelitev štipendij z naslovom knjižničnega nadomestila in prijavni list.
4. Oddaja in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem
listu in mora vsebovati vse podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je treba oddati osebno ali s priporočeno
pošiljko na naslov Društvo slovenskih skladateljev, Trg francoske revolucije 6, 1000
Ljubljana, najkasneje do 30. 9. 2006 do 13.
ure v zapečateni kuverti in z izpisom na
prednji strani: ne odpiraj – prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila. Na
hrbtni strani kuverte mora biti navedba vlagatelja in njegov naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki v prostore
DSS ne prispe do 30. 9. 2006 do 13. ure.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh podatkov in prilog, navedenih v prijavnem listu. Dopolnjevanje vlog je možno le
v razpisnem roku z nujno oznako vloge, na
katero se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge
pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dodatne informacije je mogoče dobiti v
tajništvu DSS in tajništvu SIGIC, in sicer
od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij sta
Ana Trnkoczy (DSS) in Milena Košir (SIGIC). Smiselno enako velja tudi glede razpisne dokumentacije. Ta je na voljo na spletnih straneh www.dss.si in www.sigic.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
o podelitvi štipendij bo odločala komisija za
štipendije, ki bo kandidate obvestila o izbiri
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
vlog. Rok za pritožbo na sklep o izbiri je 8
dni od dneva prejema obvestila o izbiri. O
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pritožbah bo v nadaljnjih 30 dneh odločal
upravni odbor DSS. Odločitev upravnega
odbora je dokončna. Sredstva za štipendije
se bodo izbranim štipendistom razdelila po
dokončnosti sklepa o izbiri.
Društvo slovenskih skladateljev
Št. 478/6517
Ob-24359/06
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– UPB4), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Zakona o izvrševanju proračuna za
leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
Proračuna RS za leti 2006 in 2007 (Uradni
list RS, št. 116/05) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, 13/06)
javni razpis
za izbiro in financiranje mrežnih
razvojnih projektov in enoletnih
mednarodnih projektov programa Skriti
zaklad
I. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.
II. Namen in cilji javnega razpisa:
Temeljni namen razpisa programa Skriti
zaklad v letu 2006 je pospeševanje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (v
nadaljevanju VITR) in razširjanje projektnih
dosežkov vzgojno-izobraževalnih dejavnosti
za otroke, učence, dijake, vajence in študente višjih šol (v nadaljevanju učenci).
Vsebinska področja, na katerih lahko
kandidirajo prijavitelji, so določena s kategorijami projektov in s tematskimi področji.
Temeljni cilji razpisa Skriti zaklad:
– pospeševanje vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj (VITR),
– podpora pri razvijanju odgovornega
odnosa učencev do naravnega in družbenega okolja, do sebe, do soljudi, tudi do
prihodnjih generacij,
– spodbujanje razumevanja soodvisnosti in prepletenosti okoljskih, ekonomskih in
družbeno-kulturnih vidikov pojavov in problemov,
– spodbujanje kritičnega in inovativnega
mišljenja ter iniciativnosti učencev in učiteljev,
– spodbujanje medpredmetnega sodelovanja, tudi med naravoslovnimi, družboslovnimi in umetnostnimi predmeti, pri obravnavi
tematike trajnostnega razvoja,
– spodbujanje razvoja stališč in vrednot,
pomembnih za uveljavljanje trajnostnega
razvoja, tako na ravni razvijanja sonaravnega življenjskega sloga kot proizvodnje in
porabe,
– spodbujanje širjenja primerov »dobre
prakse«, izmenjave izkušenj in povezovanje
med šolami v nacionalnem in mednarodnem
merilu,
– razvijanje kakovostnih kriterijev šol,
ki vzgajajo in izobražujejo za trajnostni razvoj,
– spoznavanje različnih področij kulture
od tradicionalnih do sodobnih umetniških
zvrsti,
– spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in zmožnosti za učinkovite akcije kot pomembnih učenčevih kompetenc,
– omogočanje večje dostopnosti kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost v vseh
umetnostnih zvrsteh,

– izboljšanje šolske klime in dvig zavesti o pomenu kulture v šolskem in javnem
prostoru,
– promocija kulturne raznolikosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– spodbujanje razumevanja, da je svet
soodvisen,
– spoznavanje, razumevanje in pozitivno
vrednotenje podobnosti in različnosti med
kulturami,
– razvijanje pozitivnih odnosov in preseganje predsodkov ter stereotipov do ljudi iz
drugih družb in kultur.
III. Kategorije projektov:
1. Kategorija 1 – Mrežni razvojni projekti
(MRP)
Mrežni razvojni projekti so dvoletni projekti, ki bodo financirani za prvo leto projekta
z razpisom programa Skriti zaklad za šolsko
leto 2006/2007.
2. Kategorija 2 – Enoletni mednarodni
projekti (EMP)
Enoletni mednarodni projekti so projekti, ki bodo financirani z razpisom programa
Skriti zaklad za šolsko leto 2006/2007.
To so projekti, ki podpirajo mednarodno sodelovanje in dejavnosti na področju
mednarodnega povezovanja. Projektne
aktivnosti potekajo na podlagi sklenjenih
dvostranskih sporazumov in programov sodelovanja v okviru regionalnega povezovanja ali v okviru večstranskih organizacij, v
katerih ima Slovenija članstvo, pridruženo
članstvo ali status opazovalke: Svet Evrope,
Frankofonija, UNESCO in ASEF (vendar ne
projekti v okviru Evropske unije, ki so financirani prek programov Socrates in Leonardo
da Vinci).
IV. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa Skriti zaklad v šolskem
letu 2006/2007 je izbira in financiranje mrežnih razvojnih projektov in enoletnih mednarodnih projektov, ki temeljijo na ciljih in
strategijah VITR – vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj, opredeljenih v UNESCO-vem dokumentu Decade of Education
for Sustainable Development (DESD).
Ključne teme vzgoje in izobraževanja za
trajnostni razvoj so odprava revščine, aktivno državljanstvo, mir, etika, odgovornost v
lokalnem in svetovnem okolju, demokracija
in vladanje, zakonitost, varnost, človekove
pravice, zdravje, enakopravnost med spoloma, kulturna raznolikost, razvoj podeželja
in mest, gospodarstvo, vzorci porabe in proizvodnje, korporacijska odgovornost, varstvo
okolja, gospodarjenje z naravnimi viri ter
biološka in krajinska raznovrstnost.
Več podatkov o predmetu razpisa najdete v gradivih:
– Decade of Education for Sustainable
Development (Desetletje izobraževanja za
trajnostni razvoj) www.zrss.si/skritizaklad,
– Quality Criteria for ESD School (Kakovostni kriteriji šol, ki izobražujejo za trajnostni razvoj) www.zrss.si/skritizaklad.
V okviru programa Skriti zaklad so razpisane štiri tematska področja.
1. Povezanost naravnega okolja, gospodarstva in družbe
2. Zdravje in okolje
3. Državljanska vzgoja in demokracija
4. Kultura in ustvarjalnost
Znotraj vsakega tematskega področja je
več možnih tem, ki se lahko v okviru posameznega projektnega predloga povezujejo.
Za obravnavanje tako kompleksnih tem je
pri pripravi predlogov projektov potreben holističen in medpredmetno naravnan pristop.
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Tematsko področje 1 – povezanost naravnega okolja, gospodarstva in družbe
Projektni predlogi naj poudarijo medsebojno povezanost kakovosti naravnega okolja, gospodarstva in družbe ter širši koncept
okoljske vzgoje. Povežejo naj obravnavo
okoljskih problemov (kot so problemi ravnanja z naravnimi viri), njihovih vzrokov, načinov reševanja in vizije prihodnjega razvoja.
Poudarijo naj etične razsežnosti VITR,
kot so vprašanja odgovornosti do prihodnjih
generacij, sožitja med generacijami, vprašanja odnosov med ljudmi in naravo ter med
bogatimi in revnimi.
Projektni predlogi naj vključujejo izkušnje
iz življenja in dela zunaj učilnice ter obravnavajo nasprotja med okoljskimi, ekonomskimi
in družbenimi vidiki problemov. Izobraževalci, vključeni v VITR, imajo pomembno vlogo
pri izvajanju teh procesov in pri spodbujanju
konstruktivno kritičnega dialoga med učenci,
dijaki in študenti ter krajevno oblastjo in civilno družbo. VITR tako predstavlja veliko priložnost za šole, da razvijajo svojo kakovost
v skladu z indikatorji vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj.
Možne teme znotraj tematskega področja 1:
– Gospodarjenje z naravnimi viri
– Varovanje biološke in krajinske raznovrstnosti
– Vzorci porabe in proizvodnje – vplivi
na okolje
– Medsebojna trajna odvisnost med pripadniki več generacij
– Narava kot prostor za učenje
Tematsko področje 2 – zdravje in okolje
Skrb za zdravje je mladim pogosto nerazumljiva in se z njo ne ukvarjajo. Zato naj
projektni predlogi spodbujajo spremembe v
mišljenju, vrednotenju in ravnanju mladih
ljudi, da dejavno prispevajo k večji varnosti,
zdravju in blaginji našega sveta ter tako
izboljšujejo kakovost življenja. V središču
skrbi za trajnostni razvoj so ljudje, ki imajo
pravico do zdravega in produktivnega življenja, usklajenega z naravo in v zdravem
okolju.
Učenci sami in vzgojno-izobraževalne
ustanove lahko z ustreznimi dejavnostmi
pripomorejo k osebnemu in družinskemu,
fizičnemu ter duševnemu zdravju. Z večjim
poznavanjem zakonitosti za ohranjanje in
zagotavljanje zdravja se razvijajo sodobni
stili življenja, ki so ljudem in okolju prijazni. Zanimiva je primerjava prizadevanja za
zdravje tako posameznika kot družbe v preteklosti in sedanjosti.
Možne teme znotraj tematskega področja 2:
– Psihično in fizično zdravje
– Osebno in družinsko zdravje
– Zdrava prehrana
– Zdravje v okolju (problemi onesnaževanja)
– Skrb za zdravje v delovnem okolju
– Odgovornost posameznika, družbe in
medijev v skrbi za zdravje
– Gibanje, aktivno preživljanje prostega
časa.
Tematsko področje 3 – državljanska
vzgoja in demokracija
Šola ter različne obšolske in zunajšolske
dejavnosti lahko učencem ponudijo veliko
priložnosti za aktivno udeležbo v procesih
odločanja in vključevanja v sodobno demokratično družbo. Vključevanje učencev v
različne dejavnosti znotraj šolske skupnosti,
družine, vrstniške skupine ali lokalne sku-

pnosti in drugod razvija pri učencih spretnosti, ki so pomembne za bodoče državljane.
Vse manjše zanimanje mladih za aktivno
sodelovanje v zadevah, ki se tičejo vseh
državljanov, je pereče vprašanje v Evropi
in svetu.
Projektni predlogi naj spodbujajo medpredmetno povezovanje, ki državljansko in
politično vzgojo kombinirajo s poučevanjem
zgodovine, filozofije, verstev, jezikov, geografije, družboslovja in naravoslovja. Projektni predlogi naj vključujejo discipline, ki vplivajo na etična, politična, družbena, kulturna
in filozofska stališča učencev ter razvijajo
globlje razumevanje pojavov, ki so posledica
različnih opcij v demokratični družbi. Ciljev,
ki zadevajo globlje razumevanje družbenih
procesov, pomembnih za trajnostni razvoj
in njim pripadajočih vrednot, ni mogoče
uresničevati brez vsešolskega – holističnega pristopa. Pomembno je tudi razvijanje
spretnosti in veščin, kot so argumentiranje,
konstruktivno reševanje konfliktov, komuniciranje z zunajšolskim okoljem itd.
Možne teme znotraj tematskega področja 3:
– Človekove pravice in uresničevanje aktivnega državljanstva
– Nenasilno reševanje konfliktov in življenje v večnacionalnih, večkulturnih, večjezikovnih in večverskih družbah
– Medgeneracijsko sodelovanje
– Prostovoljstvo
– Medijska pluralnost in informiranost
– Oddelčna in šolska klima
Tematsko področje 4 – kultura in ustvarjalnost
Ena od ključnih prioritet številnih evropskih kulturnih politik je spodbujanje programov in projektov, ki povezujejo kulturno, izobraževalno in znanstveno sfero ter medije.
Pri tem spodbujajo učence k spoznavanju
kulture, pa tudi k samemu ustvarjanju.
Projektni predlogi naj vključujejo kulturno
vzgojo kot preplet ustvarjanja na vseh področjih kulture, od tradicionalnih do sodobnih umetniških zvrsti, vključno s popularno
kulturo in mediji, preplet učenja o kulturi,
njene refleksije in ustvarjanja. Pomemben
je dvig zavesti o pomenu kulturne vzgoje
v šolskem in javnem prostoru in promocija
kulturne raznolikosti.
Projekti naj poudarijo bistvo kulturne
vzgoje, ki ni v dodajanju novih vsebin, temveč v prepletanju vseh kurikularnih področij
prek inovativnih didaktičnih pristopov. Prav
tako ne gre zgolj za oblikovanje bodočih
»kulturnih potrošnikov«, temveč tudi bodočih »kulturnih ustvarjalcev«.
Projektni predlogi se lahko osredotočijo tudi na medkulturno vzgojo. Medkulturna
vzgoja je proces prenašanja kulturnih vzorcev, vrednot in vednosti iz ene generacije v
drugo, v katerem se jasno zavedamo lastne
kulturne identitete in soodvisnosti z drugimi kulturami. To vključuje spoštovanje razlik
med ljudmi ne glede na raso, spol, kulturo,
vero, etnični izvor, spolno usmerjenost, narodnost, družbeni položaj, sposobnost ali
zmožnost.
Možne teme znotraj tematskega področja 4:
– Spodbujanje vrednotenja kulturnih dobrin
– Spodbujanje ustvarjalnosti učencev na
različnih kulturno-umetniških področjih
– Dostopnost do vseh kulturnih dobrin
– Medkulturnost in kulturna raznolikost
ter izmenjava
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– Spoznavanje tradicionalnih in sodobnih umetniških zvrsti doma in v svetu
V. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov
1. Osnovni razpisni pogoji, ki veljajo za
obe kategoriji projektov (MRP in EMP)
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe v vzgoji in izobraževanju, in sicer:
vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in
glasbene šole, dijaški domovi ter šole za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali
so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz
državnega proračuna.
Prijavijo se lahko tudi slovenske vzgojnoizobraževalne organizacije in dijaški domovi
v zamejstvu, ki delujejo na douniverzitetni
ravni in izvajajo predšolsko, osnovnošolsko,
srednješolsko, višješolsko in glasbeno izobraževanje.
Šolski centri, ki imajo v svoji sestavi več
šol, ki niso pravne osebe, morajo prijaviti
šole v svoji sestavi kot posamične prijavitelje, pri čemer sami odločajo o številu
prijavljenih šol, vendar morajo za nazivom
posamične šole navesti tudi naziv šolskega
centra. Šolski center se kot samostojen subjekt ne more prijaviti na razpis, saj se lahko
prijavi le posamična šola, ki deluje v sestavi
šolskega centra. (pravne osebe iz prvega in
drugega odstavka ter posamične šole znotraj šolskih centrov iz tretjega odstavka tega
poglavja se v nadaljevanju besedila navajajo kot: šole)
Vsaka šola (v nadaljevanju: šola prijaviteljica) lahko prijavi na javni razpis samo en
projekt (npr. šola, ki se prijavi na mrežni razvojni projekt, se ne more hkrati prijaviti tudi
na enoletni mednarodni projekt, itd).
Vsaka šola, ki sodeluje v mrežnem razvojnem projektu kot partnerska šola, ne
more prijaviti enoletnega mednarodnega
projekta ali mrežnega razvojnega projekta,
kot tudi ne more sodelovati kot partnerska
šola v drugem mrežnem razvojnem projektu.
Posamezni/-a koordinator/-ica lahko sodeluje samo pri enem projektu.
Vsebina posameznega prijavljenega projektnega predloga se lahko nanaša samo
na eno kategorijo (MRP ali EMP) in na eno
tematsko področje.
Šola prijaviteljica lahko v prijavi projekta
predlaga sodelovanje zunanjih partnerjev,
ki spremljajo izvajanje in po potrebi usmerjajo razvoj; ti so lahko tudi konzulenti in
recenzenti. Za vzdrževanje stikov z zunanjimi partnerji je odgovoren/-na glavni/-a
koordinator/-ica na šoli prijaviteljici, ki jih je
dolžan/-a sprotno obveščati o poteku in sadovih projekta.
Zunanji partnerji so lahko fizične ali pravne osebe, in sicer:
– druge institucije, ki uresničujejo vzgojno-izobraževalno delo ali se z njim strokovno ukvarjajo,
– domači/-e ali tuji/-e strokovnjaki/-nje z
določenega strokovnega področja,
– gospodarske organizacije,
– lokalna skupnost,
– nevladne organizacije, ki izvajajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost.
Šola prijaviteljica zagotovi predpisano
sestavo projektnih skupin pri obeh kategorijah razpisa (MRP in EMP) in jo v prijavnem obrazcu tudi poimensko navede. Člani
projektne skupine s podpisom v prijavnem
obrazcu potrdijo sodelovanje, odgovorne
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osebe šol pa morajo poleg podpisa dodati
tudi žig.
Metodologija ocenjevanja prijav na javni
razpis za izbiro mrežnih razvojnih projektov
in enoletnih mednarodnih projektov Skriti
zaklad je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Razpisni pogoji, ki veljajo za mrežne
razvojne projekte (MRP)
V eno mrežo morata biti vključeni najmanj 2 in največ 5 šol.
Mrežo sestavljajo:
– šola prijaviteljica in
– partnerska/-e šola/-e.
Šola, ki je prijavila projekt (šola prijaviteljica), izvaja koordinacijo mrežnega projekta,
druge šole v mrežnem projektu imajo vlogo
partneric (partnerske šole). V mrežo so lahko vključene vzgojno-izobraževalne organizacije različnih ravni: npr. vrtci in osnovne
šole, osnovne šole in srednje šole ipd.
Vsaka šola lahko prijavi samo en projekt.
Vsak mrežni razvojni projekt mora imeti
svojo mrežno projektno skupino, ki jo sestavlja:
– glavni/-a koordinator/-ica (iz šole prijaviteljice),
– odgovorne osebe šole prijaviteljice
(ravnatelj/-ica iz šole prijaviteljice) in
– partnerski/-e koordinatorji/-ice (s partnerskih šol).
Glavni/-a koordinator/-ica je zadolžen/-a
za delovanje mreže in pripravo poročil. Glavni/-a koordinator/-ica je izvajalec/-ka projekta, vanjo vključeni koordinatorji s partnerskih
šol pa njegovi/njeni aktivni partnerji.
Šola prijaviteljica v prijavni obrazec poimensko navede sestavo mrežne projektne
skupine in projektnih skupin na šoli prijaviteljici in na partnerski/-h šoli/-ah. Člani mrežne
projektne skupine in člani projektnih skupin
potrdijo svoje sodelovanje s podpisom na
prijavnem obrazcu.
Šola prijaviteljica in partnerske šole ustanovijo projektne skupine, ki jo sestavljajo:
– koordinator/-ica projekta (član/-ica
mrežne projektne skupine),
– odgovorna oseba šole: ravnatelj/-ica
šole,
– drugi strokovni delavci/-ke šole,
– predstavniki/-ice učencev/učenk, dijakov/dijakinj oziroma staršev (neobvezno).
3. Razpisni pogoji, ki veljajo za enoletne
mednarodne projekte (EMP)
EMP vodi koordinator projekta skupaj s
projektno skupino, ki jo sestavljajo notranji
člani:
– odgovorna oseba šole prijaviteljice:
ravnatelj/-ica,
– drugi strokovni delavci na šoli,
– predstavniki učencev, dijakov,
– predstavniki staršev.
Šola prijaviteljica se v okviru projekta
povezuje z zunanjimi partnerji, od katerih
je en partner obvezno tuji partner (npr. izobraževalna institucija v tujini, tuji strokovnjak, kulturne institucije tujih predstavništev
v Sloveniji …).
VI. Merila za izbor prejemnikov financiranja
Merila in postopek za izbor projektov so
sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga A).
VII. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na voljo
za predmet javnega razpisa v šolskem letu
2006/2007, je 22,000.000 SIT.
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V okviru finančnih sredstev je za leto
2006 in leto 2007 na voljo:
– 15,000.000 SIT za kategorijo mrežnih
razvojnih projektov (MRP);
– 7,000.000 SIT za kategorijo enoletnih
mednarodnih projektov (EMP).
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v pogodbi za posamezno kategorijo
projekta, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (obrazca št. 3 in 4).
Mrežni razvojni projekti (MRP)
Okvirna višina sredstev na prijavljeni
mrežni razvojni projekt je za mrežni razvojni
projekt z dvema šolama do višine prijavljenih sredstev, vendar največ do 1,000.000
SIT; mrežni razvojni projekt s tremi šolami do višine prijavljenih sredstev, vendar
največ do 1,500.000 SIT; mrežni razvojni
projekt s štirimi šolami do višine prijavljenih
sredstev, vendar največ do 2,000.000 SIT;
mrežni razvojni projekt s petimi šolami do
višine prijavljenih sredstev, vendar največ
do 2,500.000 SIT.
Izbrani bodo mrežni razvojni projekti po
vrstnem redu doseženih točk do porabe
sredstev.
Enoletni mednarodni projekti (EMP)
Enoletni mednarodni projekti bodo financirani do prijavljene vrednosti projektov, vendar največ do višine 500.000 SIT.
Glede na doseženo število točk bo financiranih prvih 14 projektov, ki bodo zbrali največ točk. Če razpoložljiva sredstva ostanejo,
se bodo v izbor za sofinanciranje uvrstile
šole po vrstnem redu doseženih točk do
razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.
VIII. Določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v obdobju od sklenitve pogodbe do 31. 8.
2007.
IX. Vloga za javni razpis
Vloga za javni razpis mora vsebovati:
– tri izvode pravilno in v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca za mrežni razvojni
projekt (obrazec št. 1) ali za enoletni mednarodni projekt (obrazec št. 2),
– en izvod predloga pogodbe z vnesenimi podatki (obrazec št. 3 ali 4), ki jih mora
šola prijaviteljica potrditi s podpisom odgovorne osebe in žigom šole.
X. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog in njihova opremljenost
Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče Zavoda RS za šolstvo, na
naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana. Vloga mora prispeti na naslov ne glede na način dostave najkasneje
do ponedeljka 2. 10. 2006 do 13. ure.
Opremljenost vloge – na ovojnici vloge
mora biti na sprednji strani jasno označeno:
1. ne odpiraj – vloga za javni razpis Skriti
zaklad,
2. mrežni razvojni projekt oziroma enoletni mednarodni projekt
3. naslov naročnika – Zavod RS za šolstvo Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
4. naziv in naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo komisija zavrnila v postopku
odpiranja vlog in jih vrnila vlagatelju.
XI. Odpiranje vlog:

Postopek javnega razpisa in odpiranje
vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija za
izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
dne 5. 10. 2006. Odpiranje ni javno, saj se
pričakuje veliko število vlog.
XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji vlog
obveščeni o izidu javnega razpisa:
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 45 dni od dneva odpiranja
vlog.
XIII. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: postopek in merila za izbor
projektov,
– obrazec št. 1: prijavni obrazec za mrežni razvojni projekt,
– obrazec št. 2: prijavni obrazec na enoletni mednarodni projekt,
– obrazec št. 3: vzorec pogodbe za mrežni razvojni projekt,
– obrazec št. 4: vzorec pogodbe za enoletni mednarodni projekt.
XIV. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpis in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS
za šolstvo (pritličje), Poljanska 28, Ljubljana
pri Katarini Porenta vsak delovnik od 9. do
11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija
bosta od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS na voljo tudi na spletni
strani ZRSŠ http://www.zrss.si/skritizaklad
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za
šolstvo pri Majdi Naji (majda.naji@zrss.si),
na Uradu RS za razvoj šolstva pri Nadi
Požar Matjašič (nada.pozar@gov.si) in na
Ministrstvu za šolstvo in šport pri Bronki
Straus (bronka.straus@gov.si). Dodatne
informacije lahko zainteresirani pošljejo po
elektronski pošti od dne 11. 9. 2006 do dne
15. 9. 2006.
Zavod RS za šolstvo
Ob-24374/06
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, ki ga zastopa direktor inštituta mag.
Robert Cugelj, na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 24 z dne 7. 3. 2006)
objavlja
javni razpis
za 1 kandidata za mladega raziskovalca
(m/ž) pri znanemu mentorju v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje
usposabljanja mladega raziskovalca za pridobitev doktorata znanosti, in sicer pri naslednjemu izbranemu mentorju za raziskovalno
področje Tehnika/ Sistemi in kibernetika:
– doc. dr. Zlatko Matjačič, univ. dipl. inž.
2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuji državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8.00;
če je mladi raziskovalec že vpisan na podi-
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plomski 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 opravil študijski
program za pridobitev magisterija, je starost
mladega raziskovalca lahko nad 28 let.
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
odsotnost mladega raziskovalca.
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 razpisu.
3. Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi (tj. dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo
o zagovoru magisterij);
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. uradno potrjen seznam
vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega
je razvidna povprečna študijske ocena – izračunana na dve decimalki natančno);
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih na
podiplomskem študiju, če je kandidat že
vpisan;
– dokazila o ev. prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih
člankov in dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu;
– dokazilo o morebitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.
V skladu s 27. členom Pravilnika bo izbor
prijavljenih kandidatov opravil Inštitut za rehabilitacijo v soglasju z izbranim mentorjem,
ki bo preveril izpolnjevanje pogojev in podal
pisno oceno glede na postavljena merila.
Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe s
kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 9. 9. 2006 na
naslov Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, z
oznako »javni razpis za mladega raziskovalca«.
Nepravočasno in nepravilno označene
prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih
pogojev, bodo vrnjene kandidatom.
Inštitut za rehabilitacijo bo sklenil delovno
razmerje z izbranim mladim raziskovalcem
za določen čas usposabljanja za pridobitev
doktorata znanosti, in sicer do največ štiri
leta in šest mesecev.
Kandidati bodo o izidu izbora mladega
raziskovalca predvidoma obveščeni v 30
dneh od zaključka razpisa.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-24375/06
Šolski center Postojna, Višja strokovna
šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,
objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole, program: strojništvo, za
naslednja predmetna področja:
– poslovno sporazumevanje in vodenje,
– tehniški predpisi in projektiranje,

– elektrotehnika,
– kakovost in zanesljivost proizvodnje,
– energetika,
– avtomatizacija in robotika,
– praktično izobraževanje.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 86/04) ter z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 33/96 in 54/96
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Strojništvo),
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 20/06 – Merila za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Ob-24102/06
Na podlagi 16. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 45/00) objavlja
Občinska uprava Občine Sežana
javni razpis
za dodelitev občinskih kadrovskih
štipendij za šolsko leto 2006/2007
1. Občina Sežana razpisuje naslednje tri
štipendije (proračunska postavka – 2332):
a) eno štipendijo za študij na ustrezni
Medicinski fakulteti – smer medicina UN
– VII. stopnja,
b) eno štipendijo za študij na ustrezni Fakulteti za računalništvo in informatiko – smer
računalništvo in informatika UN – VII. Stopnja ali VS – VII. Stopnja,
c) eno štipendijo za študij na Akademiji
za glasbo ali drugi ustrezni akademiji – godala in drugi instrumenti s strunami, smer
– pedagoška UN – VII. stopnja.
2. Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije, s
stalnim prebivališčem v Občini Sežana,
– niso ob vpisu v 1. letnik višje ali visokošolskega izobraževanja starejši od 26 let,
– da bodo po končanem šolanju sklenili
delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.
3. Rok za prijavo je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
4. Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja (študentje, ki že obiskujejo program, za katerega se
razpisuje štipendija, naj priložijo dokazilo o
učnem uspehu v preteklem šolskem letu),
– potrdilo o državljanstvu RS,
– življenjepis,
– morebitna dokazila o nagradah in priznanjih ali morebitnem aktivnem udejstvovanju na področju, za katerega se razpisuje
štipendija,
– morebitna priporočila profesorja mentorja ali priznanega strokovnjaka s področja,
za katerega se razpisuje štipendija,
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– morebitna dokazila o aktivnem delovanju v športnih, kulturnih ali drugih humanitarnih organizacijah in društvih,
– izjavo, da se obvezuje po končanem
šolanju skleniti delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.
5. Kadrovske štipendije se bodo dodelile
kandidatom, ki bodo zbrali največje število
točk na podlagi kriterijev, ki so določeni v
15. členu pravilnika o štipendiranju. Če bodo
kandidati imeli isto število točk, bo odločilno
mnenje Centra za socialno delo Sežana.
Kriteriji, ki se bodo upoštevali za pridobitev posamezne vrste štipendije:
a) Učni uspeh v preteklem šolskem letu
študenti:
– povprečna ocena nad 9,01
50 točk
– nad 8,01
30 točk
– nad 7,01
15 točk
b) Učni uspeh predhodnega izobraževanja
– odličen
50 točk
– prav dober
30 točk
– dober
15 točk
c) Letnik izobraževalnega programa
Končan I. letnik
5 točk
Končan II. Letnik
10 točk
Končan III. Letnik
20 točk
d) Aktivno delovanje v športnih,
kulturnih ter humanitarnih
organizacijah
do 20 točk
e) Aktivno sodelovanje na
področju, za katerega
se razpisuje štipendijo
20 točk
f) Mnenje centra za socialno delo.
6. Vlogo s popolno dokumentacijo naj
prosilci vložijo ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu
napis: »Ne odpiraj – vloga za štipendijo
2006/2007«. Na hrbtni strani mora biti ime
pošiljatelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
7. Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 10. oktobra 2006.
8. Za vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite pri Bojani Kermolj ali Ani
Marinac v sobi št. 66 občinske uprave ali
po telefonu št. 05/731-01-27. Razpis je dosegljiv tudi preko internetne strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
Občina Sežana
Št. 478-19/2006
Ob-24103/06
Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana
na podlagi 80. f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. list RS, št.
12/03) ter na podlagi sklepov Občinskega
sveta Občine Sežana št. 032-6/2006-16 z
dne 22. 6. 2006 in št. 032-6/2006-25 z dne
22. 6. 2006 objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet prodaje:
a/ stavbna zemljišča št. 2212/672 pašnik
v izmeri 326 m2, parc.št. 2317/24 travnik
v izmeri 292 m2, parc.št. 2317/84 pašnik v
izmeri 64 m2 in št. 2317/82 cesta v izmeri
12 m2 vse k.o. Sežana, ki se nahajajo na območju urejenem s PUP Sežana, namenjene
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za stanovanjsko gradnjo, pogoj prodaje je
nakup vseh štirih parcel.
b/ stavbno zemljišče št. 2321/1 pašnik v
izmeri 132 m2 in travnik v izmeri 662 m2 k.o.
Sežana, ki se nahaja na območju, ki ga ureja ZN Kare 11 Lehte v Sežani, namenjeno
za stanovanjsko gradnjo.
c/ stavbna zemljišča parc. št. 2297/9
pašnik v izmeri 186 m2, parc.št. 2297/11
pašnik v izmeri 19 m2, parc.št. 2323/6 pašnik v izmeri 20 m2, parc.št. 2323/5 pašnik v izmeri 111 m2, parc.št. 2323/4 pašnik v izmeri 1 m2, parc.št. 2323/3 pašnik
v izmeri 140 m2, parc.št. 2323/1 pašnik v
izmeri 169 m2, parc. št. 2321/8 pašnik v
izmeri 40 m2, parc.št. 2321/6 pašnik v izmeri 62 m2, parc.št. 2321/5 travnik v izmeri
72 m2 in pašnik v izmeri 219 m2, parc.št.
2321/4 travnik v izmeri 214 m2 in pašnik
v izmeri 317 m2, parc.št. 2306/3 travnik v
izmeri 58 m2, parc.št. 2306/4 travnik v izmeri 160 m2, parc.št. 2306/5 travnik v izmeri
16 m2 in parc.št. 2307/7 travnik v izmeri 4 m2
vse k.o. Sežana, ki se nahajajo na območju,
ki ga ureja ZN Kare 11 Lehte v Sežani in
so predvidene za gradnjo vrstnih hiš, pogoj
prodaje je nakup vseh parcel.
d/ stavbno zemljišče parc.št. 4320/11 neplodno v izmeri 240 m2 k.o. Sežana;
e/ stavbno zemljišče parc.št. 4320/12 neplodno v izmeri 240 m2 k.o. Sežana;
stavbni zemljišči pod d/ in e/ se nahajata
znotraj Ureditvenega načrta UP 20 UC 6 Sežana zahod v Sežani (za bivšo Iskro), kjer je
predvidena graditev objektov za proizvodno,
obrtno in trgovsko dejavnost.
f/ stavbno zemljišče parc.št. 4221/1 parkirišče v izmeri 320 m2 k.o. Sežana, ki se
nahaja na območju, ki ga ureja PUP Pod
bolnico v Sežani, na katerem je predvidena
gradnja večstanovanjskih blokov z ustreznimi parkirnimi prostori.
Izhodiščna cena za nepremičnine pod a/
je 7,600.000 SIT brez upoštevanega DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnino pod b/
je 8,200.000 SIT brez upoštevanega DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnine pod
c/ je 21,000.000 SIT brez upoštevanega
DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnino pod d/
je 7,969.000 SIT brez upoštevanega DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnino pod e/
je 7,969.000 SIT brez upoštevanega DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnino pod f/
je 7,400.000 SIT brez upoštevanega davka
na promet nepremičnin.
II. Pogoji zbiranja ponudb
1. na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe,
2. nakup po načelu videno-kupljeno,
3. ponudnik za resnost ponudbe jamči z
vplačilom varščine v višini 10% od najnižje
prodajne cene (objavljena zgoraj pod točko
I) na TRR št. 01311-0100005909, odprt pri
Banki Slovenije do dneva oddaje ponudbe.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Davek na dodano vrednost se prišteje
k pogodbeni ceni.
III. Vsebina ponudb
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
1. podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
2. firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
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3. matično in davčno številko ponud
nika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe oziroma ustrezno listino za samostojne
podjetnike;
5. navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
8. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zaprti ovojnici z
oznako “ne odpiraj – javni razpis za prodajo
nezazidanega zemljišča”, najkasneje do ponedeljka 11. septembra 2006.
2. Javno odpiranje ponudbo bo v torek
dne 12. septembra 2006 ob 10. uri v mali
sejni sobi Občine Sežana. Pred pričetkom
odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
3. Prepozno prispele ponudbe se ne
bodo upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema poziva.
4. Kriterij pri izbiri kupcev je ponujena
cena.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v 30 dneh od izteka razpisnega
roka. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v 15 dneh po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe prodajalec zadrži varščino.
6. DDV in stroške overitve pogodbe nosi
kupec, strošek izvedbe pogodbe v zemljiški
knjigi nosi prodajalec.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
05/731-01-11, kontaktna oseba je Nives
Stojkovič. Ogled je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Občina Sežana
Št. 600-17/2006
Ob-24104/06
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur.l. RS, št.
82/2004), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij
Občine Trebnje (Ur.l. RS, št. 68/2005) in na
podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Ur.l. RS, št. 21/05, 18/06,
62/06), objavlja Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Trebnje za šolsko
oziroma študijsko leto 2006/2007
1. Predmet javnega razpisa: Podelitev
štipendij dijakom in študentom Občine Trebnje, razen tistim, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju
programov na področju kmetijstva v Občini
Trebnje (Ur.l. RS, št. 35/03).
2. Pravico do štipendije Občine Trebnje
lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške

in strokovne šole, program gimnazije in
študenti višješolskega, visokošolskega in
univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
da imajo stalno prebivališče v občini
Trebnje,
– da imajo status rednega študenta oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli
najmanj prav dober šolski uspeh – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata,
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju občine Trebnje,
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana; dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu z 10. in 11. členom pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
(Ur.l. RS, št. 82/2004, 68/2005).
Popolne, ustrezno dokumentirane in v
razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
Za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007
bo v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Trebnje predvidoma dodeljenih
24 štipendij, in sicer 12 za dijake in 12 za
študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 30.000 SIT mesečno, za študente pa
37.000 SIT mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2006
in na podlagi 4. člena Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2006 (Ur.l. RS, št.
21/05, 18/06, 62/06) 9,648.000 SIT.
5. Vsebina prijave: Prijava na razpis
mora biti izdelana izključno po prijavnem
obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. Prijavni obrazci
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so od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na Oddelku
za družbene dejavnosti, soba 24.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: Prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 4. 10. 2006 do 12. ure, in sicer osebno v
sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »Ne
odpiraj – vloga za podelitev štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k
njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s
sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: Sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog.
O podelitvi štipendij Občine Trebnje bo
odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava občine Trebnje z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu
kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema
odločbe zoper odločitev občinske uprave
vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot
štipenditorjem in izbranim štipendistom v
skladu z določili pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Kontaktna
oseba je Damjana Ribič, tel 07/348-11-43,
e-mail: damjana.ribic@trebnje.si.
Občina Trebnje

– poraba na kmetiji pridelane krme za
lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
ali dobre kmetijske prakse,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
d) Sofinanciranje umetnega osemenjevanja živine: višina sredstev: 2,100.000 SIT;
pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– račun za opravljene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja ali pripusta,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
e) Sofinanciranje preventivnih ukrepov
veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah: višina razpisanih sredstev:
100.000 SIT; pogoji za pridobitev pomoči:
– analize krvi,
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– račun za opravljene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu, iz katerega mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve,
– da imajo poravnane vse davke ter
ostale zakonske obveznosti.
f) Sofinanciranje spodbujanja razvoja
čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel:
višina sredstev: 100.000 SIT; pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava čebelarskega društva o članstvu,
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel.
g) Sofinanciranje izboljšanja kolobarjenja, rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk
in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar: višina sredstev: 200.000 SIT; pogoji za
pridobitev sredstev:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– navedba njivskih površin na katerih se
ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti
najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti
vključene najmanj tri poljščine, od tega vsaj
ena od navedenih ugodilovk (okopavine,
oziroma listanke, detelje ali travno-deteljne
mešanice) ali alternativnih poljščin,
– gnojilni načrt na podlagi analize zemlje
v roku 5 let od prvega prejetja finančnih
sredstev za navedeni ukrep (izjava),
– uporaba filofarmacevtskih sredstev na
podlagi prognoze (izjava),
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
h) Sofinanciranje malih agromelioracij in
izboljšava kmetijskih zemljišč: višina razpisanih sredstev: 800.000 SIT; pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– kopija katastrskega načrta z oznako
parcel,
– program del, ki ga potrdi kmetijsko svetovalna služba,
– potrdilo oziroma zapisnik o izvedbi
agromelioracij s strani kmetijske svetovalne
službe,

Št. 331-0001/2006
Ob-24204/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Preddvor za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 1/06) in 9. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Preddvor (uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 6/03) objavlja Občina Preddvor
javni razpis
o sofinanciranju programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Preddvor za leto 2006
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, tel. 04/275-10-00, faks
04/275-10-20, elektronska pošta obcina.preddvor@siol.net.
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Preddvor za leto 2006, in sicer sofinanciranje:
a) izobraževanja v kmetijstvu,
b) dejavnosti stanovskih društev, povezanih s promocijo kmetijstva in podeželja,
c) spodbujanja pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
d) umetnega osemenjevanja živine,
e) preventivnih ukrepov veterinarske
službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah,
f) spodbujanja razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel,

g) izboljšanja kolobarjenja, rodovitosti tal
z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar,
h) malih agromelioracij,
i) ograjevanja kmetijskih površin za zaščito pred divjadjo,
j) ekološkega kmetovanja,
k) programa CRPOV,
l) zavarovanja proti naravnim nesrečam
v kmetijstvu.
4. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči:
Zahtevke za pridobitev sredstev po tem
razpisu vložijo upravičenci skladno s pogoji
navedenimi v razpisni dokumentaciji, ki jo
od dneva objave razpisa dalje zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, in sicer v sprejemni pisarni.
a) Sofinanciranje izobraževanja v kmetijstvu: višina sredstev: 200.000 SIT; pogoji za
pridobitev sredstev:
– sredstva lahko pridobijo verificirani izvajalci izobraževanj in neprofitna društva,
oziroma združenja s področja kmetijstva,
– finančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili, razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
b) Sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja: višina sredstev: 465.000
SIT; pogoji za pridobitev sredstev:
– status društva, ki deluje na področju
kmetijstva na območju Občine Preddvor,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne prostorske in organizacijske pogoje za delovanje,
– da pospešujejo društvene dejavnosti,
ki so povezane s promocijo kmetijstva in
podeželja,
– poročilo o delu za preteklo leto,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
c) Sofinanciranje spodbujanja pašnega
in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: višina razpisanih sredstev:
550.000 SIT; pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– opredelitev kmetije v gorsko višinsko
območje ali druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih
pridelovalnih razmer,
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih
površin: trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava velike živine na kmetijo,
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji v mejah: 0,5 – 1,9 glave velike živine
na ha,
– krmne površine morajo biti v tekočem
letu najmanj enkrat pokošene ali popa
šene,
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– račun o opravljenih strojnih delih ali lastno opravljanje potrebne strojne ure,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
i) Sofinanciranje ograjevanja kmetijskih
površin za zaščito pred divjadjo: višina razpisanih sredstev: 100.000 SIT; pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– kopija katastrskega načrta z oznako
parcel,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
j) Sofinanciranje ekološkega kmetovanja
(EKO kontrola): višina razpisanih sredstev:
200.000 SIT; pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
služba,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
k) Sofinanciranje izvedbenih programov CRPOV: višina razpisanih sredstev:
1,050.000 SIT; pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenjena pogodba o izvedbenem projektu,
– upoštevajo se pogoji Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
l) Sofinanciranje zavarovanja proti naravnim nesrečam v kmetijstvu: višina razpisanih sredstev: 100.000 SIT; pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– da imajo poravnane vse davke in ostale zakonske obveznosti.
5. Informacije: vse informacije lahko
zainteresirani upravičenci dobijo na Občini
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
Jana Jenko, tel. 04/275-10-00.
6. Rok in način prijave: Vloge, pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tega razpisa, morajo zainteresirani upravičenci oddati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor, s pripisom: »ne odpiraj
– razpis kmetijstvo«, najkasneje do 3. novembra 2006, do 12. ure.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo na naslovu naročnika in ne bo javno.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija imenovana s strani naročnika. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno
izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v
roku 8 dni od odpiranja dopolnijo vlogo. V
primeru, da vlagatelj vloge v postavljenem
roku ne dopolni se vloga zavrže. Zavrže se
tudi vloge vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah.
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8. Obveščanje o izidu razpisa: Izbrani
predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po izteku roka za prijavo na javni
razpis. Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju v letu 2006.
9. Občina Preddvor bo prispele vloge
za področje kmetijstva reševala v skladu z
določili in po postopku, kot to določa Pravilnik za sofinanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Preddvor.
Občina Preddvor
Št. 463/2006
Ob-24238/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. list RS, št. 12/03) ter načrta prodaje
stvarnega premoženja občine, sprejetega
z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za
leto 2006 (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/05,
15/06), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmeta prodaje sta:
a) Poslovni prostor v stanovanjsko – poslovni stavbi z naslovom Gimnazijska c.
22a, zgrajeni na parc. št. 268/41 k.o. Trbovlje. Poslovni prostor meri 70 m2, etažna
lastnina v stavbi še ni urejena.
Izklicna neto cena za navedeno nepremičnino znaša 7,215.000 SIT.
b) Del zemljišča parc. št. 333/12 k.o. Trbovlje, vpisanega v vl. št. 984, ki se nahaja
v naselju Pod gozdom.
Skupna površina zemljišča, ki se prodaja
znaša 429 m2 in je zazidljivo.
Izklicna neto cena za navedeno nepremičnino znaša 3,265.000 SIT.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od ponedeljka,
4. 9. 2006 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu
Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
četrtka, 7. 9. 2006, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako za
nepremičnino pod črko a: Ponudba za nakup poslovnega lokala Gimnazijska c. – ne
odpiraj, za nepremičnino pod črko b.: Ponudba za nakup zemljišča Pod gozdom – ne
odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do srede, 6. 9. 2006 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene nepremičnine za katero
bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s
sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine pod črko a: Ponudba za
nakup poslovnega lokala Gimnazijska c.,
pod črko b: Ponudba za nakup zemljišča
Pod gozdom.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega regi-

stra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in podpisan vzorec kupoprodajne
pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju Občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do 15. 10.
2006 in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe za vse nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, je celovito ter pravočasno
plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v četrtek, 7. 9. 2006 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmeti prodaje se prodajajo po
principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši ponudnik za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa,
bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo
ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v desetih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/562-79-81,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje
Št. 1/02-478-39/2006
Ob-24245/06
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLSUPB1) (Ur. l. RS, št. 100/05), Statuta Občine
Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01
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in 77/06), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in Sklepa Občinskega sveta Občine
Vrhnika, sprejetega na 18. izredni seji dne
11. 7. 2006, v zadevi: Posamezni program
prodaje stvarnega premoženja – parcele št.
2662, k.o. Vrhnika objavlja

list RS, št. 113/2005) in 40. člena Pravilnika
o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list
RS, št. 66/2005; v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
za prodajo stvarnega premoženja – parcel 2662/1 in 2662/2, obe k.o. Vrhnika, ki sta
del ledinskega območja Podhruševca, med
Vrhniko in bodočo industrijsko cono Sinja
Gorica. Nahaja se v podaljšku stanovanjskih
sosesk večstanovanjskih objektov Vrtnarije
in Mokrice. Območje je v delu namenjeno
prostostoječi gosti pozidavi (območje za kolektivna stanovanja – blokovna gradnja), v
delu pa izgradnji šolskih in vzgojnovarstvenih ustanov s pripadajočimi športnimi objekti
in napravami ter dopolnilni stanovanjskoblokovni gradnji.
1. Predmet javnega razpisa sta naslednji
zemljišči, vpisani v vložek št.: 2240, k.o.
Vrhnika:
– Parc. št. 2662/1, k.o. Vrhnika, barjanski
travnik v izmeri 27.643 m2,
– Parc. št. 2662/2, k.o. Vrhnika, barjanski
travnik v izmeri 20.947 m2.
Skupna površina zemljišča, namenjenega za prodajo, je 48.590 m2 in se prodaja
kot celota.
Izhodiščna cena zemljišča v skupni izmeri 48.590 m2 je 931,528.608 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV.
Parcela se prodaja po načelu videno
– kupljeno.
2. V izhodiščni ceni ni zajet strošek komunalnega prispevka, ki ga je dolžan graditelj plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe, ki so
registrirane v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. Fizične osebe
pa morajo predložiti fotokopijo osebnega
dokumenta.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene
na transakcijski račun Občine Vrhnika, št.
01340-0100001093, s pripisom »Za javno
zbiranje ponudb – Podhruševca«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina brezobrestno vrnjena v roku 15
dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
5. Na lokaciji, ki jo sestavljata obravnavani parceli, je predvideno urejanje z občinskim lokacijskim načrtom. Predlog za
sprejem lokacijskega načrta mora predlagati
izbrani ponudnik.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika z oznako »Za javno zbiranje ponudb
– Podhruševca – NE ODPIRAJ« najkasneje
do vključno petka, 29. 9. 2006, do 12. ure.
Na ovojnici mora biti naveden točen naziv
ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po
tem roku, se bodo štele za neveljavne.
7. Do roka za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem zbiranju ponudb, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudnik

lahko umakne oddano ponudbo do roka, ki
je določen za odpiranje ponudb.
8. Ponudba mora, v primeru, da je ponudnik fizična oseba, vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
stalno prebivališče, EMŠO, davčno številko),
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene, določene v tem javnem zbiranju ponudb,
– rok in način plačila kupnine.
Ponudba mora, v primeru, da je ponudnik pravna oseba, vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naziv in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– identifikacijsko številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene, določene v tem javnem zbiranju ponudb,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije).
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne cene,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe (fizične osebe
morajo predložiti fotokopijo osebnega dokumenta),
– podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb.
10. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 8. in 9. točke razpisa.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo kot edino merilo upoštevana ponujena
višina kupnine.
12. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v
roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. O
izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem zbiranju ponudb, in sicer v
roku 7 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
13. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne.
14. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena. Komisija
lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do
sklenitve pravnega posla.
15. Davek na promet nepremičnin in
stroške overitve podpisov pri notarju plača
prodajalec, kupec pa nosi stroške zemljiško
knjižne izvedbe kupoprodajne pogodbe.
16. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
29. 9. 2006, ob 13. uri v sejni sobi Občine
Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika.
17. Podrobnejše informacije in pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo na Občini Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, kontaktna
oseba: Alenka Lapanja, tel. 01/755-54-39, email: alenka.lapanja@vrhnika.si.«.
Občina Vrhnika
Št. 410-113/2006
Ob-24360/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne Občine Koper za leto 2006 (Uradni
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javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo
v Mestni občini Koper za leto 2006
– delna ponovitev
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje
ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja
za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se
realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb
podjetij in niso bila v celoti porabljena na
podlagi javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59-60, in sicer:
A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev (Ukrep A):
– za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
– za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
B. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (Ukrep C):
– za stroške realizacije samozaposlitve
osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje
– območna služba Koper (v nadaljevanju:
ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– za stroške dela plače zaposlitve osebe,
ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba in spada v skupino težje zaposljivih
oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03,
80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06),
– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik
z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo
in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba,
– za stroške realizacije samozaposlitve
ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne
občine Koper,
– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in
– drugi subjekti, v skladu s pravilnikom.
Za podjetje se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/2006 – ZGD-1) in
– samostojni podjetniki.
Do sredstev za izvedbo ukrepov niso
upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po
10. členu zakona o finančnem poslovanju
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podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
50/00 – sklep US in 93/02 – Odl. US),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva
in ribištva.
2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A.:
– da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za
kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine
vsaj pet let po prejemu sredstev.
Za ukrepe pod C.:
– da podjetja zagotovijo novo zaposlitev
za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev
pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh
letih,
– da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivališče na območju Mestne
občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih
oseb in so prijavljeni na ZRSZ najmanj en
mesec pred dnevom zaposlitve,
– da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program
spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost
se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morata
biti na območju Mestne občine Koper),
– da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju določenim z
razpisom, uresničijo samozaposlitev.
III. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina proračunskih sredstev za
izvedbo javnega razpisa – delna ponovitev,
je 5,000.000 SIT.
Okvirna višina sredstev za posamezne
ukrepe je naslednja:
Za ukrepe pod A. 3,300.000 SIT,
Za ukrepe pod C. 1,700.000 SIT.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
IV. Upravičeni stroški in višina sredstev:
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A.:
– stroški nakupa naprav in nove strojne
opreme ter celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve
poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa patentov, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega znanja
ter posebne programske opreme.
Višina dodeljenih sredstev:
– za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za
srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je
1,000.000 SIT.
Za ukrepe pod C.:
– za samozaposlitev do 5 minimalnih
mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid; sredstva
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se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj
dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se
zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do
7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem
znesku,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev,
do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno
delovno mesto v enkratnem znesku.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po
realizaciji samozaposlitve.
– stroške osebja v višini dejanske cene
dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih
plač.
V. Merila za ocenitev vlog:
Za ukrepe pod A.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev v investiciji,
– inovativnost investicije,
– pričakovani učinki tehnološke posodobitve,
– pričakovani učinki investicije na razvoj
delovnih mest.
Za ukrepe pod C.:
Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– uresničljiv poslovni načrt,
– proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva,
– storitvene dejavnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
zaposlitve težje zaposljivih oseb:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– dolgotrajno brezposelni,
– invalidi,
– oseba, pri kateri je ugotovljena zaposlitvena oviranost,
– oseba, pri kateri je ugotovljen upad
delovne sposobnosti,
– starejši od 50 let,
– mlajši od 25 let in oseba, ki išče prvo
zaposlitev in ki je pred manj kot dvema letoma končala redno šolanje,
– oseba, ki sama skrbi za otroke, ki so
stari manj kot 26 let, če se redno šolajo ali
je zakonec brezposeln.
Merila za subvencioniranje dela plače
osebe, ki išče prvo zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu,
– zaposlovanje na razvojno usmerjenih
delovnih mestih in projektih,
– zaposlovanje poklicev tehničnih usmeritev,
– predložen program uvajanja.
Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe
so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah.
Vse prispele vloge bo ocenila strokovna
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenje-

vanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih
sredstev s strani kandidata in višine proračunskih sredstev za leto 2006 bo strokovna
komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep.
VI. Obdobje za porabo sredstev:
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko
leto 2006. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani ukrepi:
– pod A. v obdobju od 31. 10. 2005 do
vključno 15. 10. 2006,
– pod B. pa od 16. 11. 2005 do vključno
30. 10. 2006.
VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija:
Javni razpis se zaključi 21. 9. 2006 ob
12. uri.
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo vloge,
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezen
ukrep,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo
na spletnih straneh Mestne občine Koper:
www.koper.si., za člane Obrtne zbornice pa
je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na
Območni obrtni zbornici Koper, Staničev trg
1, 6000 Koper in GZS Območna zbornica
Koper, Ferrarska 2, 6000 Koper, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezen razpisan
ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.
Popolna vloga mora biti do vključno
21. 9. 2006 do 12. ure oddana osebno v
Sprejemno pisarno Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot priporočena pošiljka do vključno dne
20. 9. 2006 (datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »ne odpiraj – razpis podjetništvo – delna ponovitev - 410-113/2006 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (ukrep
A. oziroma ukrep C.) in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
Če kandidat prijavlja več ukrepov mora
vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep
predložiti popolno razpisno dokumentacijo,
sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan
način ali ne bodo prispele pravočasno se
bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem
postopku ne bodo obravnavane.
IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
razpisa:
Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog
začela 22. 9. 2006 in v roku 14 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom
obvestila o rezultatih razpisa.
Strokovna komisija bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo
kandidata, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki
ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
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Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe na Mestno občino Koper do 21. 9. 2006
do 12. ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne
dokumentacije.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. 05/664-62-46 (Marko Gorišek) in 05/664-64-04 (Bruna Saksida-Pišot),
člani Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Koper tel. 05/613-90-12 (Elide
Laginja) in člani GZS Območne zbornice
Koper na GZS Območna zbornica Koper tel.
05/662-58-32 (Irena Bartolič).
Mestna občina Koper

– dodatne informacije je mogoče dobiti
po telefonu vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, v času roka za oddajo ponudb pri Dragici Fiegl, tel. 05/365-91-17.
Občina Ajdovščina

Št. 014-7/06
Ob-24394/06
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo) in Sklepa občinskega
sveta o podelitvi koncesije (Uradni list RS,
št. 81/06), objavlja Občina Ajdovščina
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS,
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in
sklepom občinskega sveta o podelitvi koncesije (Uradni list RS, št. 81/06).
1. Koncedent: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
2. Predmet koncesije: izvajanje lekarniške dejavnosti za območje Občine Ajdovščina.
3. Prijava na javni razpis: na javni razpis
se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da so magistri farmacije in izpolnjujejo splošne pogoje za sklenitev delovnega
razmerja,
– da imajo opravljen strokovni izpit,
– da obvladajo slovenski jezik,
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti,
– da niso v delovnem razmerju oziroma,
da jim bo z začetkom izvajanja koncesije
delovno razmerje prenehalo,
– da imajo ustrezne prostore, opremo
in izpolnjujejo druge pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti iz Pravilnika o pogojih
za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni
list RS, št. 39/06). Ta pogoj lahko kandidati izpolnijo v roku enega leta od podelitve
koncesije, v času prijave pa morajo biti lastniki ali imeti prostore, ki se bodo urejali
za lekarno, v najemu za nedoločen čas in
morajo po površini ustrezati pogojem iz Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške
dejavnosti,
– da pridobijo mnenje Lekarniške zbornice Slovenije,
– lekarna v koncesiji mora biti v mestu
Ajdovščina, znotraj območja starega mestnega jedra oziroma Castre, pri čemer se
upošteva minimalna oddaljenost 400 m cestne razdalje od obstoječe lekarne,

– koncesionar mora zagotoviti najmanj
40-urni poslovni čas lekarne na teden in
se vključevati v zagotavljanje neprekinjene
oskrbe z zdravili, z dežurstvom in stalno
pripravljenostjo v nočnem času, ob nedeljah in praznikih. Pri zagotavljanju neprekinjene oskrbe z zdravili mora koncesionar
sodelovati z javnim zavodom Lekarna Ajdovščina.
4. Trajanje in začetek izvajanja koncesije: koncesija se podeli za nedoločen čas.
Koncesija se lahko prične izvajati najpozneje v enem letu po pridobitvi koncesije. Rok
za začetek koncesije, ki ga bo dal izbrani
kandidat, bo vključen v odločbo o podelitvi
koncesije. Če izbrani kandidat ne bo začel
izvajati koncesije v roku iz odločbe, se šteje
da koncesija ni podeljena.
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se bodo uredila s pogodbo o izvajanju koncesije.
Občina ne prevzema nobenih finančnih
obveznosti za izvajanje lekarniške dejavnost
v koncesiji.
5. Način in rok prijave:
– ponudbo oddajo ponudniki na obrazcu,
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in dokazili za ocenjevanje
ponudb, kot so navedena v razpisni dokumentaciji,
– ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, z oznako na prednji
strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesije za lekarno«. Na hrbtni
strani pošiljke mora biti napisan naslov ponudnika.
– rok za prijavo je 2. 10. 2006. Šteje se,
da je ponudba prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka oddana v vložišču Občinske uprave, Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
do 15. ure ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka. Prepozne
vloge bodo zavržene.
6. Odpiranje ponudb bo 5. 10. 2006, ob
14.30; v sejni sobi Občinske uprave, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina. Odpiranju ponudb
lahko prisostvujejo ponudniki na javnem
razpisu.
7. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
se bodo uporabili naslednji kriteriji in merila
za ocenjevanje ponudb:
– kvaliteta predloženega programa z vidika raznolikosti programa, tehničnih pogojev in obsega izvajanja dodatnih dejavnosti
oziroma storitev – do 40 točk,
– lokacija lekarne – do 20 točk,
– reference na področju izvajanja lekarniške dejavnosti – leta dela v lekarniški dejavnosti – do 20 točk,
– čas začetka izvajanja koncesije – do
20 točk.
Pojasnila o uporabi kriterijev in meril so
v razpisni dokumentaciji.
8. Organ pristojen za podelitev koncesije: koncesijo bo podelila občinska uprava z
odločbo na podlagi poročila komisije za izvedbo razpisa, v soglasju z ministrstvom za
zdravje, po poprejšnjem mnenju lekarniške
zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije:
– razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v vložišču Občinske uprave Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina,

Stran

Javne dražbe
Ob-24077/06
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 465-01-99/2003
z dne 18. 6. 2006 in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list
RS, št. 12/2003) objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe
1. Stanovanjski objekt v Šmihelu 12a
(parc. št. 503/4.S, stan. stavba 152 m2, dvorišče 500 m2 in travnik 119 m2 ter parc. št.
4584/2 njiva 306 m2 obe k.o. Šmihel). Izklicna cena je 27,880.000 SIT. Najnižji znesek
višanja je 200.000 SIT.
2. Poslovni prostor ident. št. 8 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na ulici
IX. Korpus 82 v Solkanu (parc. št. 2704,
2703/1 in 1351/26 vse k.o. Solkan) s površino 45,80 m2. Izklicna cena je 7.239.450 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
3. Objekt bivše OŠ na Banjšicah št. 68
(parc. št. 255.S, poslovna stavba s površino
362 m2, parc št. 755/2 neplodno s površino
470 m2 in parc. št. 755/4 travnik s površino
135 m2 vse k.o. Banjšice). Izklicna cena je
6,000.000 SIT. Najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.
B) Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb
se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene do vključno 18. 9. 2006 na TRR Mestne
občine Nova Gorica št. 01284-0100014022,
sklic na št. 18 75833-7200005-2006.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku se mu vplačana varščina
ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
(soba št. 13/I) ali na telefonu 05/335-01-25.
C) Javna dražba bo v ponedeljek
18. 9. 2006 ob 13. uri, v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
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Št. 465-01-002/06-017
Občina Vodice objavlja

Ob-24100/06

javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v ŠS 14 /1-1 del k.o. Vodice, ki
bo 15. 9. 2006
a) Občina Vodice prodaja skupaj 27 parcel, ki se nahajajo v območju ŠS 14/1-1 del,
k.o. Vodice. Nepremičnine se nahajajo v
poselitvenem območju, ki je predvideno za
gradnjo samostojnih enodružinskih stanovanjskih hiš. Predmet prodaje so posamezne parcele.
b) Prodajalec je za prodajo nepremičnin pripravil razpisno dokumentacijo, ki med
drugim obsega: navedbo in opredelitev nepremičnin, izklicno ceno, osnutek pogodbe
in pravila draženja.
Izklicna cena je določena v odvisnosti od
velikosti parcele in znaša 16,321.641 SIT za
515 m2 do 29,664.317 SIT za 882 m2.
Izklicna cena ne zajema davka, ki bo
obračunan na izklicno ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga je kupec dolžan v vsakem primeru plačati do
31. 5. 2007. Znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno je 200.000 SIT.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je dolžan
plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve
prodajne pogodbe. Vplačana varščina se
šteje v kupnino. Nepremičnina preide v last
in posest uspelega dražitelja – kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo. Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po
izvedeni javni dražbi.
c) Vsi interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu Občine Vodice v
času uradnih ur: ponedeljek, sreda in petek
od 10. do 12 ure in ob sredah od 14. do 17.
ure, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.
Vsi, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predhodno vplačati 5.000 SIT na TRR Občine Vodice štev.:
01338-0100000609 z navedbo: razpisna dokumentacija – dražba, ter originalno potrdilo
predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
Predmet javnega razpisa je objavljen na
spletni strani prodajalca www.vodice.si.
d) Javna dražba bo dne 15. 9. 2006, s
pričetkom ob 10. uri v dvorani Kulturnega
doma Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.
e) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter državljani
EU ali pravne osebe sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), morajo najkasneje
dne 13. 9. 2006 vključno, vplačati varščino v
višini 2,000.000 SIT na TRR Občine Vodice,
št. 01338-6000000486, ki se vodi pri Banki
Slovenije.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet
javne dražbe morajo interesenti predložiti
komisiji najkasneje 1 uro pred začetkom javne dražbe. Pravočasno plačilo varščine je
pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti, ki
želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred
začetkom javne dražbe predložiti komisiji za
izvedbo dražbe, če so fizične osebe, potrdilo
o državljanstvu RS oziroma EU, če so pravne osebe, pa izpisek iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
f) Drugi pogoji
Pogodba za predmet javne dražbe mora
biti sklenjena v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena
v tem roku, ali če dražitelj ne poravna svoje
obveznosti v pogodbenem roku, se šteje
da od ponudbe odstopa in se iz položene
varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti
Občina Vodice.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se lahko v roku
8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pogodbe pozove dražitelja, ki je
ponudil naslednjo najvišjo ceno in sicer za
ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki
pogoji, kot za prvega dražitelja.
Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec.
Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe je mogoče pridobiti
na sedežu Občine Vodice v času uradnih
ur. Kontaktna oseba je Rado Čuk na tel.
01/833-26-10. Posamični ali skupinski ogled
pod vodstvom pooblaščene osebe organizatorja je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vodice
Št. 363-35/05
Ob-24206/06
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice objavlja v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (UL
RS, št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52, e-pošta: obcina@brezice.si.
2. Predmet prodaje:
2.1. Predmet prodaje so zazidljiva stavbna zemljišča, ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene gradbene parcele na
Čatežu ob Savi, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot (Ur. List RS
19/02 z dne 1. 3. 2002) predvidena gradnja
individualnih stanovanjskih hiš pa tudi gospodarskih poslopij z večnamensko dejavnostjo. Kupci predmetnih parcel so oproščeni plačila komunalnega prispevka.
Naprodaj so sledeče komunalno opremljene gradbene parcele, z izklicnimi cenami:
2.1.1. Gradbena parcela po ZN št. 2, na
parc. št. 22/13 k.o. Čatež, v izmeri 963 m2
po ocenjeni vrednosti 14,200.000 SIT;
2.1.2. Gradbena parcela po ZN št. 12, na
par. Št. 22/4 k.o. Čatež v izmeri 686 m2 po
ocenjeni vrednosti 10,100.000 SIT;
2.1.3. Gradbena parcela po ZN št. 11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 604 m2 po
ocenjeni vrednosti 8,900.000 SIT;
2.1.4. Gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 679 m2 po
ocenjeni vrednosti 10,000.000 SIT;
2.1.5. Gradbena parcela po ZN št. 14, na
parc.št. 22/8 k.o. Čatež, v izmeri 685 m2 po
ocenjeni vrednosti 10,100.000 SIT;
2.1.6. Gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 994 m2
po ocenjeni vrednosti 14,700.000 SIT;

2.1.7. Gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 655 m2 po
ocenjeni vrednosti 9,700.000 SIT;
2.1.8. Gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 671 m2 po
ocenjeni vrednosti 9,900.000 SIT;
2.1.9. Gradbena parcela po ZN št. 18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 680 m2 po
ocenjeni vrednosti 10,000.000 SIT;
2.1.10. Gradbena parcela po ZN št. 19,
na parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 715 m2
po ocenjeni vrednosti 10,600.000 SIT;
2.1.11. Gradbena parcela po ZN št. 20,
na parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 744 m2
po ocenjeni vrednosti 11,000.000 SIT;
2.1.12. Gradbena parcela po ZN št. 10,
na parc. št. 20/5 k.o. Čatež, v izmeri 987 m2
po ocenjeni vrednosti 14,300.000 SIT;
2.1.13. Gradbena parcela po ZN št. 1, na
parc. št. 22/12 k.o. Čatež, v izmeri 979 m2
po ocenjeni vrednosti 14,400.000 SIT.
2.2. Predmet prodaje je tudi poslovni prostor 3.E pripisan k zk. vl. št. 1129/26 k.o.
Brežice, v izmeri 24,33 m², v pritličju stavbe
na Vodnikovi 1, po izklicni ceni 5,300.000
SIT.
2.3. Predmet prodaje je nepremičnina
parc.št. 20.S pripisana k zk. vl. št. 21 k.o.
Sromlje v izmeri 557 m², po izklicni ceni
1,100.000 SIT.
2.4. Predmet prodaje je enosobno stanovanje 3.E pripisano k podvložku št. 1060/4
k.o. Brežice, po izklicni ceni 4,600.000 SIT.
Stanovanje je obremenjeno z najemnikoma,
katera imata predkupno pravico.
2.5. Predmet prodaje so nepremičnine
parc.št. 561, 562 in 566, vse k.o. Brežice,
katere predstavljajo objekt Stare trgovske
šole, po izklicni ceni 50,000.000 SIT. Uspešni dražitelj je dolžan zagotoviti stavbno pravico za izgradnjo stopnišča in služnostno
pogodbo pravico neoviranega prehoda.
2.6. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 64/2.S – stavbišče v izmeri 110 m2,
parc. št. 1469/2 – travnik v izmeri 397 m2,
parc. št. 4659 – njiva v izmeri 1308 m2, parc.
št. 4791 – njiva v izmeri 881 m2, vse vpisane
v zk. vl. št. 463 k.o. Krška vas parc. št. 4792,
ki v naravi predstavlja njivo v izmeri 947 m2,
vpisani pri vl. št. 1439 k.o. Krška vas, po izklicni ceni 9,500.000 SIT. Nepremičnine pod
to točko se prodajajo v paketu.
2.7. Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 72.S – stavbišče v izmeri 705 m2 in
parc. št. 1029/1 – njiva v izmeri 13229 m2,
obe vpisani pri zk. vl. št. 729 k.o. Globočice,
po izklicni ceni znaša 5,634.137,60 SIT. Nepremičnini se prodata skupaj.
2.8. Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 1429 – pašnik v izmeri 3915 m2 ter
parc. št. 201.S – stavbišče v izmeri 29 m2,
obe vpisani pri zk. vl. št. 43, k.o. Križe, po
izklicni ceni 639.000,00 SIT. Nepremičnini
se prodata skupaj.
3. Udeležba na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent
(domača pravna ali fizična oseba, državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da najkasneje dve uri
pred začetkom javne dražbe, na sedež Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, prijavi svojo udeležbo in predloži
naslednja dokazila:
– originalno potrdilo o plačani varščini
in celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
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– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma ustrezne evidence (s.p.),
staro največ 30 dni,
– morebiti pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (tuji državljani oziroma tuje
pravne osebe).
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti:
– osebni ali kateri drugi identifikacijski
dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine:
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385 z navedbo »Varščina za
javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
5. Pravila javne dražbe:
– Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 50.000 SIT.
– Nepremičnine se prodajajo posamezno. Nepremičnine se prodajajo po načelu:
»videno-kupljeno«.
– Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške
notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi in
trpi kupec.
– Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
– Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Občine Brežice lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
6. Sklenitev prodajne pogodbe:
– Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ,…).
– Pogodba se sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v navedenem roku ne
podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani,
zadrži Občina Brežice njegovo varščino.
– Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti v roku 10 dni od uspele dražbe, se
šteje, da od ponudbe odstopa, in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži
Občina Brežice.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k

Kandidat bo opravljal naslednje naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških in vlaganje kazenskih ovadb za
kazniva dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o posameznih inšpekcijskih zadevah,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa,
– sodelovanje v projektnih skupinah za
nadzor in nudenje pravne in strokovne pomoči.
Kandidati morajo k svoji prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja in fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave,
– pisno izjava 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 izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 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, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj,
št. 100-76/2006.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi internega
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

podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba je razpisana na dan 19. 9. 2006, s
pričetkom ob 13. uri in bo potekala v sejni
sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1., 2.2., 2.3.,
2.4. in 2.5. lahko interesenti dobijo na tel.
07/499-15-27 (kontaktna oseba: Ana Krstov), faks 07/499-00-52, e-pošta: obcina@brezice.si, za nepremičnine pod točkami 2.6., 2.7. in 2.8. pa pri Samu Zorku, tel.
07/499-15-44. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice

Razpisi delovnih
mest
Št. 142/06
Ob-23987/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni
inšpektorat Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
inšpektor v Območni enoti Maribor.
Javni natečaj v okviru državne uprave
za prosto uradniško delovno mesto Inšpektor v Območni enoti Maribor za nedoločen
čas v Ministrstvu za gospodarstvo, Tržnem
inšpektoratu Republike Slovenije.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih inšpektor III, II in I.
Kandidat bo sklenil delovno razmerje s
Tržnim inšpektoratov Republike Slovenije
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in 6-mesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal v Tržnem inšpektoratu RS, Območna enota Maribor, Tržaška 47, 2000 Maribor,
oziroma v njegovih uradnih prostorih.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– delovne izkušnje za opravljanje nalog v
nazivu inšpektor III 5 let, v nazivu inšpektor
II 6 let in v nazivu inšpektor I 7 let,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovno izobrazbo elektro-tehnične
smeri.
Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka. Izbrani kandidat, ki
nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita za inšpektorja, mora izpita opraviti v roku enega leta
od imenovanja v naziv oziroma od sklenitve
delovnega razmerja.
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Ob-23988/06
Skladno s 33. členom Statuta Doma starejših občanov Polde Eberl – Jamski, Izlake
razpisuje Svet doma delovno mesto
direktorja/direktorice Doma starejših
občanov Izlake.
Za direktorja/direktorico Doma je lahko
imenovan – a, kdor poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– končana VII. stopnja izobrazbe skladno z 69. členom in z drugo alinejo prvega
odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 uradno prečiščeno
besedilo),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
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– življenjepis oziroma osebna predstavitev in vizija razvoja Doma.
Mandat traja pet let.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici s
pripisom » za razpisno komisijo » na naslov:
Dom starejših občanov Polde Eberl – Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Kandidati bodo o izboru obveščeni po
zaključenem postopku izbora v skladu z zakonom.
Dom starejših občanov
Polde Eberl – Jamski
Ob-24013/06
Svet javnega kulturnega zavoda Narodni
dom Mežica razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega kulturnega zavoda
Narodni dom Mežica.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– višjo ali visoko izobrazbo pravne, humanistične (družboslovne) ali ekonomske
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj pri vodenju in
organizaciji kulturnih in drugih prireditev,
– da pozna delovanje zavoda.
Kandidati morajo imeti organizacijske,
vodstvene in strokovne sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat
bo imenovan za pet let.
Delovno razmerje se sklene v višini 0,4
polnega delovnega časa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter programom razvoja in
dela zavoda pošljite najkasneje v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Javni
kulturni zavod Narodni dom Mežica, Trg
4. aprila 4, 2392 Mežica, z oznako: prijava
na razpis za direktorja.
Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.
Kandidati bodo prejeli obvestilo o izbiri v
zakonitem roku.
Narodni dom Mežica
Št. 009-1/06-114
Ob-24036/06
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 32/06) objavlja javni
natečaj za zasedbo naslednjih uradniških
delovnih mest:
1. Preizkušeni računovodja – višji
svetovalec.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Delo se lahko opravlja v nazivih: višji
svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu višji svetovalec/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in s poskusnim delom, ki traja za višje
svetovalce šest mesecev.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– ekonomska,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel/-a izbrani/-a kandidat/-ka
univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne
izkušnje skrajšajo za tretjino),
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit za preizkušenega računovodja javnega sektorja.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Vsebina dela:
– vodenje poslovnih knjig za proračun
oziroma proračunske uporabnike ali več
proračunskih uporabnikov,
– izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije,
– priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij,
– sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev,
– sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov,
– sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov,
– sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike
Slovenije,
– sodelovanje pri pripravi podatkov za
zaključni račun proračuna.
Število prostih delovnih mest: 1.
2. Svetovalec za romsko problematiko.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, Oddelek za upravne in
družbene dejavnosti.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za romsko problematiko.
Delo se lahko opravlja v nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu svetovalec/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polovičnim delovnim časom (20 ur
tedensko) in s poskusnim delom, ki traja za
svetovalce pet mesecev.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Vsebina dela:
– 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.
Število prostih delovnih mest: 1.

3. Občinski redar.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, Oddelek za upravne in
družbene dejavnosti.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: občinski redar.
Delo se lahko opravlja v nazivih: občinski redar III, občinski redar II in občinski
redar I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu občinski redar/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za občinske redarje tri
mesece.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj srednjo izobrazbo – tehnične
ali družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– preizkus znanja za pridobitev naziva
občinski redar,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Vsebina dela:
– nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o
ugotavljanju nepravilnosti,
– neposredno izrekanje odredb v skladu
z odlokom občine,
– druge naloge s področja redarstva.
Število prostih delovnih mest: 1.
4. Pripravnik – svetovalec III.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Kočevje, Oddelek za upravne in
družbene dejavnosti.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik – svetovalec III.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, za uradniško delovno mesto svetovalec III, v Občinski
upravi občine Kočevje, Oddelku za upravne
in družbene dejavnosti. Usposabljal se bo
po individualnem pripravnikovem programu,
ki ga določa Pravilnik o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za
imenovanje v naziv.
Vrsta delovnega razmerja: za določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke za prosta uradniška delovna
mesta (pod tč. 1, tč. 2, tč. 3 in 4. tč.) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi (pod tč.
1, tč. 2, tč. 3 in 4. tč.) predložiti še naslednja
dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopije potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno
mesto pod. tč. 1 in tč. 2),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (samo kandidati/ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto
pod tč. 3),
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za preizkušenega računovodja javnega sektorja (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na
prosto delovno mesto pod tč. 1),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo
kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod. tč. 2 in tč. 3),
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev naziva občinski
redar (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo
na prosto delovno mesto pod. tč. 3),
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku (samo kandidati/ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto
pod tč. 3),
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata/-ke o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata/-ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in
dokazili o morebitnih drugih posebnih znanjih in sposobnostih.
Izbrani kandidat/-ka, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih za delovna mesta pod. tč. 1, tč.
2 in tč. 3 lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na uradniško delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.

ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne
šole Abitura d.o.o. Celje.
Pogoji:
Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole Abitura d.o.o. Celje, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI uradno prečiščeno besedilo (ZOFVIUPB4), (Ur. l. RS, št. 98/05).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje šole ter
naziv predavatelj višje strokovne šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 15. 9. 2006.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjega dela, naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici z
oznako ''Za razpis'' ravnatelja/ravnateljice višje strokovne šole na naslov: Abitura
d.o.o. Celje, Višja strokovna šola, Lava 7,
3000 Celje, v roku 8 dni od dneva objave
tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo
obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Abitura d.o.o. Celje

V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke, ki se
bodo na podlagi preverjanja dokazil, priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne pogoje
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, bo natečajna komisija povabila
na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/-ke pošljejo v roku 15 dni od dne
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva pristojnega za upravo ter pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne
in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26.,
1330 Kočevje, s pripisom:
– pod tč. 1 »Javni natečaj – preizkušeni
računovodja – višji svetovalec – ne odpiraj«;
– pod tč. 2 »Javni natečaj – svetovalec
za romsko problematiko – ne odpiraj«;
– pod tč. 3 »Javni natečaj – občinski redar – ne odpiraj«;
– pod tč. 4 »Javni natečaj – pripravnik
– svetovalec III – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni v
roku 30 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen
izbranemu kandidatu/-ki, drugim kandidatom/-kam pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom/-ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi:
– pod tč.1, za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in poskusnim delom šest
mesecev;
– pod tč. 2, za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (20 ur tedensko) in
poskusnim delom pet mesecev;
– pod tč. 3, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom
tri mesece;
– pod tč. 4, za določen čas 10 mesecev,
s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidati/-ke pod tč. 1, tč. 2 in
tč. 4 bodo delo opravljali v Občinski upravi
občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Pod tč. 3 pa bodo delo opravljali v Občinski
upravi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26,
Kočevje in na terenu.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/893-82-22
(Majda Javoršek).
Občina Kočevje
Št. 442
Ob-24046/06
Objavljamo prosto delovno mesto
učitelja matematike.
Pogoji: diplomiran matematik s pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim
izpitom.
Rok za prijavo: 8 dni.
Nastop dela: takoj po izteku prijavnega
roka.
Zaključek dela: 31. 8. 2007.
Šolski Center Ljubljana
Št. 19/06
Ob-24091/06
Abitura d.o.o. Celje, Višja strokovna šola,
Lava 7, 3000 Celje razpisuje prosto delovno
mesto:

Stran

Št. 19/06
Ob-24092/06
Abitura d.o.o. Celje, Srednja poklicna in
strokovna šola, Lava 7, 3000 Celje razpisuje
prosto delovno mesto:
ravnatelja/ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole.
Pogoji:
Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole Abitura d.o.o.
Celje, izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje, skladno s 53. členom v
povezavi s 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI, Ur. l. RS, št. 98/05-UPB4).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2006.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjega dela, naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici z
oznako ''Za razpis'' ravnatelja/ravnateljice
Srednje poklicne in strokovne šole na naslov: Abitura d.o.o. Celje, Srednja poklicna
in strokovna šola, Lava 7, 3000 Celje, v roku
8 dni od dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo
obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Abitura d.o.o. Celje
Št. 110-194/2006-31111
Ob-24097/06
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 kazenskem oddelku Okrožnega sodišču v Kopru.
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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
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-195/2006-31111
Ob-24098/06
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 pravdnem oddelku Okrožnega sodišča 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, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-24202/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 ZJUUPB2) Skupna občinska uprava, Mestni trg
1, Ptuj, objavlja javni natečaj za zaposlitev
inšpektorja v Skupni občinski upravi.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se lahko opravljajo v nazivih inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogojev iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave;
– imeti opravljen strokovni izpit za inšpektorja;
– aktivno obvladati uradni jezik;
– imeti osnovna računalniška znanja;
– imeti vozniški izpit B-kategorije.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome o strokovni izobrazbi;
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga ima);
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima);
– dokazilo o pridobljenih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice);
– fotokopijo dokazila o državljanstvu Republike Slovenije;
– 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;
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– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– ustrezna dokazila oziroma reference
za usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
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.
Okvirna vsebina dela:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonom 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 inšpekcijskega organa;
– vodenje predpisanih evidenc in internih
evidenc s področja nadzora inšpekcijskega
organa;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi
predstavitev v vlogi, dokazil ter razgovorov.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v prostorih Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in
na terenu.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter življenjepisom na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojna Alenka Korpar, tel.
02/748-29-91.
Skupna občinska uprava Ptuj
Št. 110-196/2006-31111
Ob-24203/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/2006
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Ptuju in
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Ptuju, Oddelek
za prekrške Ptuj.
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, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-24207/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:
svetovalec za urbanizem.
Javni uslužbenec bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu svetovalec za
urbanizem, z imenovanja v naziv, na Občini Postojna. Pravice in obveznosti se bodo
določile glede na naziv tretjega kariernega
razreda, naziv devete stopnje – svetovalec
III. Javni uslužbenec bo razporejen na delovno mesto za nedoločen čas s 2 mesečnim poizkusnim delom. Delo bo opravljal
na sedežu Občine Postojna, Ljubljanska 4,
Postojna.
Pogoji za opravljanje dela:
– izobrazba: najmanj visoka strokovna
izobrazba arhitekture, krajinarstva, geografije smer regionalno planiranje, geodezije
oziroma druge ustrezne smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj z visoko
strokovno izobrazbo (1/3 manj z univerzitetno izobrazbo),
– strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita
nima, ga mora opraviti v treh mesecih po
sklenitvi delovnega razmerja),
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat izpita nima, ga mora opraviti v treh
mesecih po sklenitvi delovnega razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz področja prekrškovnih postopkov,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
dokazili pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, s pripisom »javni razpis – delovno
mesto – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni.
Za dodatne informacije pokličite Brigito
Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Ob-24208/06
Svet javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda, Vrtca Šentjur, Dušana Kvedra 25,

92 / 1. 9. 2006 /

7001

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

3230 Šentjur razpisuje prosto delovno mesto:
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za ravnateljico mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje po 53. in 92.
členu Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB 4
(Ur. l. RS, št. 98/05). Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje
po 143. in 145. členu ZOFVI – UPB 4, ter
43. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l.
RS, št. 64/01).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
obdobje 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 1. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, s
kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela vrtca za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Šentjur,
Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur, z oznako
»Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Vrtec Šentjur

lahko opravlja v uradniških nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne statistike in geomatiko, v Oddelku za statistiko
okolja in energetiko, na področju statistike
odpadkov.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-30/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem okoljske zakonodaje ali
delovnih procesov na statistiki odpadkov;
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidatov za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri
gospe Mojci Žitnik, na telefonski številki
01/234-07-40 ali po elektronski pošti: mojca.zitnik@gov.si.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 1102-29/2006/1
Ob-24235/06
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:
pripravnika (m/ž) v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne
statistike in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja in energetiko.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovno tehnične ali geografske smeri.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas opravljanja pripravništva in sicer za
osem mesecev. Pravice in obveznosti se
bodo določile glede na strokovno-tehnično
delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za naravnih
virov, okolja, regionalne statistike in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja in energetiko, na področju statistike odpadkov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-29/2006/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem okoljske zakonodaje in
delovnih procesov na statistiki odpadkov;
– z znanjem uporabe Interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.

Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri Mojci Žitnik, na tel. 01/234-07-40 ali po elektronski pošti: mojca.zitnik@gov.si.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1102-30/2006/1
Ob-24236/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za statistiko naravnih virov,
okolja, regionalne statistike in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja in
energetiko.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovno tehnične ali geografske smeri.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas in sicer za čas 10
mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na
uradniško delovno mesto svetovalec, ki se
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Št. 1100-44/2006/1
Ob-24237/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/2006
– uradno prečiščeno besedilo2) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod šifro 2268 – višji svetovalec (m/ž)
v Kabinetu ministra; (št. javnega natečaja:
1100-44/2006).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka)
bo naloge opravljal(a) v nazivu višji svetovalec II.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi in s
poznavanjem problematike in konceptualnih
dilem na področju odnosov z javnostmi.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
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– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot v zadevah z delovnega področja;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
na področju odnosov z javnostmi in na drugih področjih dela;
– izvajanje zahtevnejših nalog na področju promocije ministrstva;
– sodelovanje pri koordinaciji dela javnih
zavodov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome ali potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju (diploma, pridobljena v RS ali
nostrificirana tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma druga
ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti in pisno izjavo v kateri
kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske zadeve (z označbo »za
javni natečaj, št. …. in navedbo delovnega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za
vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-21/2006-1
Ob-24246/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 UPB2, 21/06 – odl.
US, 23/06 – odl. US, 62/06 – sklep US,
68/06 – ZSPJS – F, v nadaljnjem besedilu:
ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
medobčinskega notranjega revizorja.
Naloge medobčinskega notranjega revizorja se lahko opravljajo v nazivu notranji
revizor – podsekretar. Uradnik bo na svojem
delovnem mestu opravljal predvsem sledeče naloge:
– vodenje najzahtevnejših projektnih
skupin s področja notranje revizije,
– predpriprava in načrtovanje revizij,
– izvedba revizije in izdelava revizijskih
poročil,
– sodelovanje pri načrtovanju preizkušanja notranjih kontrol in določitev tehnike
preizkušanja NK,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol,
– spremljanje izvajanja revizijskih poročil,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s področja preverjanja gospodarnosti poslovanja
in notranjih kontrol lokalnih skupnosti,
– izvajanje svetovanja, poročanje občinskemu svetu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat
opraviti najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika, govorečega v EU,
– znanje uporabe računalnika,
– vozniški izpit B kategorije,

– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja oziroma
izpita za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– dokazilo o osnovnem znanju tujega jezika, govorečega v EU,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali
reference z delovnimi izkušnjami na enakih
oziroma podobnih delovnih mestih. Izbirni
postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo
na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali
natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali
formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne
bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki
so navedena v objavi javnega natečaja, niti
ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso
predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
prostorih občinskega urada Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v
roku 15 dni od objave javnega natečaja, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno
oznako: »Prijava na razpis – medobčinski
notranji revizor«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka
za prijavo. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od dneva
objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza
Jereb (tel. 01/759-06-02) in Maja Lukan Lapornik (tel. 01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
Su 010603/2006-3
Ob-24366/06
Upravno sodišče Republike Slovenije,
Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja 5 prostih
uradniških delovnih mest strokovni sodelavec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: štiri mesta so razpisana za opravljanje del in nalog
na sedežu sodišča v Ljubljani, Tržaška 68a,
eno mesto pa je razpisano na zunanjem oddelku Upravnega sodišča RS v Novi Gorici,
Rejčeva ulica 7.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec oziroma pravosodni svetnik (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela:
– spremljanje in proučevanje sodne prakse domačih in tujih sodišč ter domače in
tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik ter sodelovanje pri reševanju zadev
brezplačne pravne pomoči,
– izvedba priprav za seje senatov in
glavnih obravnav ter poročanje na sejah,
– izdelava osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč
in pravnih mnenj,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij ter druge naloge določene s
področnimi predpisi.
4. Eno razpisano delovno mesto strokovnega sodelavca na sedežu sodišča v
Ljubljani – višjega pravosodnega svetovalca
– je namenjeno predvsem opravljanju del in
nalog strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, z naslednjim opisom del:
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zaslišanje strank v zvezi z reševanjem zadev brezplačne pravne pomoči,
nudenje prvega pravnega nasveta,
– izdelava osnutkov odločb v zvezi z
brezplačno pravno pomočjo ter opravljanje
vseh strokovnih nalog, ki so povezane z
odobritvijo in izvajanjem te pomoči, kot na
primer: pomoč prosilcem pri sestavi prošenj
za brezplačno pravno pomoč, svetovanje
in nudenje informacij o možnostih in pogojih za pridobitev brezplačne pravne pomoči,
reševanje vprašanj v zvezi z odobritvijo in
izvajanjem brezplačne pravne pomoči, nudenje pomoči pri ravnanju z napotnico, posredovanje eventualnih navodil pri izvajanju
pravne pomoči in drugo,
– priprava evidenčnih primerov za vnos v
bazo sodnih odločb upravnega sodišča.
Strokovni sodelavec bo v manjšem obsegu poleg nalog strokovne službe za brezplačno pravno pomoč opravljal tudi naloge
iz opisa del strokovnega sodelavca, razporejenega na sodni oddelek.
5. Pogoji za opravljanje dela:

– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj za
delovno mesto višji pravosodni svetovalec
oziroma najmanj 7 let delovnih izkušenj za
delovno mesto pravosodni svetnik,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje slovenskega jezika,
– odlično znanje vsaj enega ali več tujih
svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom – urejanje besedil.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdila o znanju tujih jezikov oziroma
pisna izjava kandidata na podlagi samoocenitve,
– potrdilo, 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 6 mesecev (izda ga
Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava
kandidata,
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izda ga krajevno pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata.
Kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo
moral potrdili iz prejšnjih dveh alinej, predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
7. Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati (tudi za delovno mesto v Novi
Gorici) pošljejo v osmih dneh po objavi na
naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a,
1000 Ljubljana. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem
postopku javnega natečaja.
8. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri sekretarki sodišča mag. Barbari Kobe, tel. 01/470-01-00 oziroma e-mail:
barbara.kobe@sodisce.si.
S tremi izbranimi kandidati na sedežu
sodišča v Ljubljani ter enim izbranim kandidatom na zunanjem oddelku v Novi Gorici
bomo sklenili delovno razmerje za določen
čas do 31. 12. 2010, z enim izbranim kandidatom na sedežu sodišča v Ljubljani pa
za čas nadomeščanja javne uslužbenke
med porodniškim dopustom ter dopustom
za nego in varstvo otroka predvidoma do
22. 8. 2007, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravno sodišče Republike Slovenije
Št. 020-08-1-29/06
Ob-24370/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto
delovno mesto:
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podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za
prostor, v Sektorju za pravno – sistemsko in
informacijsko podporo za opravljanje strokovnih nalog s področja zemljiške politike.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem arhitekturne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/
ke, ki bodo izkazali izkušnje in znanja s področja zemljiške politike.
Opis dela:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
zemljiške politike;
– vodenje projektnih skupin s področja
zemljiške politike;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja zemljiške politike;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja zemljiške politike;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s področja zemljiške
politike.
Predpisane delovne izkušnje za delovno podsekretarja se skrajšajo za tretjino v
primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za okolje in prostor
v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alineji;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostrificirane tuje diplome);
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvida delovna doba (delovne knjižice ali drugega ustreznega potrdila).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
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dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
(Oddelek za kadrovske zadeve, za javni
natečaj, oznaka delovnega mesta) ali na
elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-24372/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJUUPB2) Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za okolje in prostor v Občinski
upravi Občine Trbovlje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani geografi,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti 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 Republike Slovenije ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdilo oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo oziroma pisno izjavo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga
izdaja krajevno pristojno sodišče, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občinske uprave Občine Trbovlje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev se pošljejo na naslov: Občina Trbovlje, Oddelek za splošne zadeve, Mestni trg
4, Trbovlje, s pripisom: javni natečaj – pripravnik. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS
ter naslednji dan po objavi na spletni strani
ministrstva, pristojnega za upravo.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Zaželeno je, da kandidati poznajo delovanje lokalne samouprave in obvladajo program ARC WIEV.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljeni izbiri. O izbiri oziroma
neizbiri bo vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku izdan in vročen
sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri, bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite vsak delovni dan na
tel. 03/56-34-477 v času od 8. do 11. ure.
Občina Trbovlje
Su 010601/06
Ob-24397/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04)
Okrajno sodišče v Mariboru objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 8 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– 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 (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz poznavanja določil Sodnega reda,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.

Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-24425/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 30. členom Statuta
Občine Hoče-Slivnica, župan Občine HočeSlivnica objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za urejanje okolja in prostora.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih Občine Hoče-Slivnica.
Opis dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– priprava javnih naročil za področje projektov in komunalnih zadev,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji, opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. univerzitetna izobrazba gradbene
smeri,
2. državni izpit iz javne uprave,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga je izdalo Ministrstvo
za pravosodje (original),
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v roku enega leta, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Hoče, z oznako »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za urejanje okolja in
prostora«.
Informacije dobite na tel. 02/61-65-325,
Liljana Adanič.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Občina Hoče-Slivnica

na. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»Za javni natečaj« in navedbo razpisanega
delovnega mesta, s šifro DM 214.
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. 210/2006
Ob-24505/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec, v Kabinetu Ministrstva za
pravosodje RS, pod šifro DM 214 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje
RS.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec II in svetovalec I.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv svetovalec II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja na podlagi 89.
člena ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.

Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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 Ljublja-
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Ob-24247/06

Obvestilo
Rok za oddajo pisnih ponudb za nakup
nezazidanih stavbnih na območju Zdraviliškega kompleksa v Dobrni, prodajalec
Občine Dobrna, javna ponudba za prodajo
nezazidanih stavbnih zemljišč na območju
Zdraviliškega kompleksa v Dobrni, objavljena v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
18. 8. 2006, Ob-23396/06, se podaljša do
petka, dne 8. 9. 2006 do 9. ure.
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
se prestavi na petek, dne 8. 9. 2006 ob
10.30.
Občina Dobrna
Št. 4780-288/2006-3
Ob-23994/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) ter v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/06 in
35/06 – popr.) in Programa prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2006 naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec in organizator javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, matična št.:
5874025, ID št. za DDV SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izklicna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
2.1. Nepremičnina z oznako 15.E – stanovanje št. 8 na podstrešju v izmeri 41,68 m2
in nepremičnina z oznako 16.E – pomožni
prostor – drvarnica št. 8 v kleti v izmeri
7,56 m2, obe vpisani v podvložku št. 2266/8,
k.o. Tabor, skupaj z njima pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih večstanovanjske stavbe na naslovu Vrhovčeva ulica 13, Ljubljana, in solastniški delež do 1/2
na posebnem skupnem delu – nepremičnini
z oznako 20.E – pomožni prostor – sanitarije
– WC št. 11 na podstrešju v izmeri 1,68 m2,
vpisani v podvložku 2266/11, k.o. Tabor. Vse
navedene nepremičnine se nahajajo v večstanovanjski stavbi na naslovu Vrhovčeva
13, Ljubljana, ki stoji na nepremičnini označeni s parcelno št. 3276, k.o. Tabor, ki je
vpisana v vložku št. 2266, k.o. Tabor.
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Predmetno stanovanje št. 8 je sestavljeno iz dveh ločenih delov in sicer iz ločene
sobe v izmeri 28,48 m2 ter kuhinje s kopalnico v izmeri 13,20 m2.
Izhodiščna cena: 9,200.000 SIT.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
3.2. Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno, in bo s
sklepom županje izbran za najugodnejšega
ponudnika.
3.4. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
3.5. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od nakupa odstopil, in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano kavcijo.
3.6. Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina
pogodbe.
3.7. Nepremičnine so proste vseh bremen.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati kavcijo
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 099 – 22000. Plačana kavcija se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
4.2.1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
4.2.2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izklicne cene nepremičnin,
4.2.3. priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana,
Dalmatinova 1.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
4.5.1. potrdilo o državljanstvu in kopijo
osebnega dokumenta (fizične osebe),
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4.5.2. priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki),
4.5.3. overjen izpis iz sodnega registra
(pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
4.5.4. potrdilo o plačani kavciji,
4.5.5. izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. V primeru, da bo prispelo več ponudb
z istim najvišjim zneskom ponujene kupnine, bo pristojna komisija ponudnike, ki so
ponudili enako visoko kupnino v roku 10
delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe
– na pogajanja.
5.2. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5.3. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Županja oziroma Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne
pogodbe.
6. Informacije: podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin
dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana,
tel. 01/306-15-86. Besedilo javne dražbe
s slikami predmeta prodaje je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-24048/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 43. seji, dne 24. 7. 2006,
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) trisobno stanovanje v četrtem nadstropju, št. 28, Kvedrova ul. 3 na Ptuju, v
izmeri 75,09 m2, vl. št. 2964/28 k.o. Ptuj, po
izhodiščni vrednosti 10,700.000 SIT – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
b) trisobno v prvem nadstropju, št. 1,
Dravska ul. 6 na Ptuj, v izmeri 76,88 m2,
parc. št. 1380, vl. št. 840 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 9,500.000 SIT – stanovanje
je zasedeno z najemnikom za nedoločen
čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Tržna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 16. 9. 2006,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stanovanja«. Osebno prenesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg

1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
in okolje, soba št. 55/3, najkasneje do 12.
ure. Rok vezanosti na ponudbo začne teči
od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme
od dneva objave do poteka roka za oddajo
ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati
Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10%
tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja
in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, 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.
Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje
župan Mestne občine Ptuj, dne 19. 9. 2006,
ob 14. uri, v sobi št. 54/3 na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če predkupni upravičenec
v roku 60 dni od prejema ponudbe ne bo
izjavil, da ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje v etažni lastnini
drugemu v kolikor etažna lastnina obstaja, vendar samo pod enakimi ali za kupca
manj ugodnimi pogoji. Predkupna pravica
se uveljavlja po vrstnem redu določenem
v 176. čl. Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 69/03). Če predkupni upravičenec
ne izkoristi svoje predkupne pravice, se
mu položaj iz najemnega razmerja ne sme
poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. V kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu
obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa
se pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec pa mora kupnino izročiti ali položiti pri
sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku
60 dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
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knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj

CE-0061644/00-23 Media Desk Slovenia
2006 in 101. člena v zvezi z 107. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad objavlja

Ob-24049/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 43. seji, dne 24. 7. 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. poslovni prostor v izmeri 81,99 m2, v
pritličju stavbe Prešernova ul. 19, Ptuj, parc.
št. 1281/1, vl. št. 776 k.o. Ptuj po izhodiščni
vrednosti 8,950.069 SIT – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.2. poslovni prostor v izmeri 16,32 m2,
v pritličju stavbe levo Slomškova ul. 9, Ptuj,
parc. št. 1099/1, vlož. št. 635 k.o. Ptuj, po
izhodiščni vrednosti 2,280.000 SIT – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.3. poslovni prostor v izmeri 20,59 m2, v
pritličju stavbe desno Slomškova ul. 9, Ptuj,
parc. št. 1099/1, vlož. št. 635 k.o. Ptuj, po
izhodiščni vrednosti 2,714.575 SIT – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.4. poslovni prostor v izmeri 12,40 m2,
v IV etaži stavbe Miklošičeva ul. 6, Ptuj,
parc. št. 1148/3, vlož. št. 2561 k.o. Ptuj, po
izhodiščni vrednosti 1,425.000 SIT – prostor
ni zaseden;
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 16. 9. 2006, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup poslovnega prostora «. Osebno
prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 55/3, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 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.

– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremič
nine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija,
dne 19. 9. 2006, ob 14. uri, v sobi št. 54/3 na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal
ponudbo. V kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. V kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu
obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa
se pogodba razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne more
uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. 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.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-24090/06
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), Splošnih pogojev poslovanja filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04 in
16/04 (95/04 popr.)), Pogodbe o financiranju in izvedbi javnega kulturnega programa v obdobju 2006 (št. 3511-06-711422),
Sporazuma o dotaciji za poslovanje št. 30-
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javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
šolanja in usposabljanja v programih
izobraževanja, ki sodijo v program
Usposabljanje Media za leto 2006
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad; Miklošičeva cesta 38/V, Ljubljana (v nadaljevanju
Filmski sklad).
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva Usposabljanje Media 2006 je
zbiranje predlogov za sofinanciranje šolanja
in usposabljanja v programih izobraževanja,
ki sodijo v program Usposabljanje Media za
leto 2006 (v nadaljevanju: poziv Usposabljanje Media 2006).
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
okvirna vrednost razpisanih sredstev je skupaj: 2,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku poziva:
3.1. Za sredstva se lahko potegujejo
pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje filmske in video
dejavnosti ter fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
3.2. V postopku za zbiranje predlogov
lahko kandidirajo in pridobijo sredstva fizične in pravne osebe, ki so izpolnile vse
zapadle pogodbene obveznosti do Filmskega sklada.
3.3. Kandidati, ki so z istim predlogom
kandidirali za proračunska sredstva in pridobili proračunska sredstva na Javnem pozivu
za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za leto 2006 Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada ali drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji ali kandidirajo za proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
se ne morejo z istim predlogom potegovati
na javnem pozivu Usposabljanje Media za
leto 2006.
3.4. Kandidati morajo biti izbrani na šolanje in usposabljanje v programe izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje
Media za leto 2006.
3.5. Fizična oseba lahko kandidira z največ dvema vlogama v času trajanja javnega
poziva Usposabljanje Media 2006. Pravna
oseba lahko kandidira z največ dvema vlogama na poziv Usposabljanje Media 2006,
pri čemer ena vloga predstavlja prijavo ene
fizične osebe. Če pravna oseba predlaga
dve fizični osebi za isti program izobraževanja, lahko vloži eno vlogo za dve fizični osebi, vendar potem ni upravičena do nadaljnjih
vlog. Ne glede na to, ali se predlagatelj prijavlja kot fizična oseba ali kot pravna oseba,
je skupno število vlog za fizično osebo omejeno na največ dve vlogi. Vsaka nadaljnja
vloga bo zavržena s sklepom.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru bo kot merilo upoštevano potrdilo o uvrstitvi na usposabljanje v programe
izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje Media za leto 2006 (program za
usposabljanje strokovnjakov s področja avdiovizualne industrije v Evropi s podporo
programa Media Plus).
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Predlagateljem bodo povrnjeni vsi stroški
šolnine in/ali vsi stroški prenočevanja in/ali
vsi potni stroški do skupne višine 400.000
SIT.
5. Izbor programov
Izbrane bodo vloge za udeležbo v programih izobraževanja, katerih predlagatelj in
predlog bo izpolnjeval kriterije poziva Usposabljanje Media 2006. Izbirna komisija bo
ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki
bodo navedeni na prijavnem obrazcu in v
obveznih prilogah.
6. Pomen izrazov
Media Desk v Sloveniji je informacijski
urad programa EU Media plus in Media training, katerega dejavnosti omogočata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in
Evropska komisija.
Usposabljanje Media 2006 je program
za usposabljanje strokovnjakov s področja
avdiovizualne industrije v Evropi s podporo
programa Media plus.
7. Obvezne priloge
Vloga na poziv Usposabljanje Media
2006 mora vsebovati:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani
prijavni obrazec oziroma v primeru prijave
fizične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec: Prošnja za štipendijo za programe
Usposabljanje Media v slovenskem in angleškem jeziku;
2. za pravne osebe izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev, iz katerega je razvidna registracija za
opravljanje avdio in video dejavnosti oziroma potrdilo o stalnem prebivališču v RS
za fizične osebe, ki ne sme biti starejše od
6 mesecev;
3. izjavo predlagatelja, da je ali ni
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do Filmskega sklada oziroma še ni bil
pogodbena stranka Filmskega sklada. Izjavo, da ni pridobil proračunskih sredstev
na Javnem pozivu za zbiranje predlogov za
sofinanciranje akcij za leto 2006 Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada ali drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali ne
kandidira za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji;
4. potrdilo o izboru na šolanje in
usposabljanje v program izobraževanja, ki
sodi v program Usposabljanje Media za leto
2006.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva, namenjena za poziv
Usposabljanje Media 2006 morajo biti porabljena v letu 2006.
9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Usposabljanje
Media 2006 obsega:
9. 1. besedilo poziva;
9. 2. prijavni obrazec v slovenskem in
angleškem jeziku: Prošnja za štipendijo za
programe Usposabljanje Media;
9. 3. izjavo predlagatelja.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
žigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v dokumentaciji poziva. Za vsako prijavo
mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in
prijavo predložiti v ločeni ovojnici. Ustrezne
vloge bo strokovna komisija obravnavala po
vrstnem redu njihovega prispetja.
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Vloga mora biti predložena na naslov:
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, Media desk Slovenija, Miklošičeva
cesta 38/V, 1000 Ljubljana najkasneje do
13. 10. 2006 do 13. ure.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »ne odpiraj
– prijava za javni poziv usposabljanje media 2006«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: naziv družbe predlagatelja oziroma ime in priimek predlagatelja,
sedež oziroma prebivališče, kraj in poštna
številka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Usposabljanje Media 2006.
Strokovna komisija bo obravnavala
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na
naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana najkasneje do posameznega roka
začetka strokovne komisije:
1. rok zasedanja 1. seje strokovne komisije za Media desk z dne 20. 9. 2006;
2. rok zasedanja 2. seje strokovne komisije za Media desk z dne 13. 10. 2006.
Izpolnjevanje pogojev poziva Usposabljanje Media 2006 ugotavlja pristojna oseba za vodenje postopka poziva, ki jo imenuje direktorica Filmskega sklada.
Po postopku odpiranja bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prepozne vloge
ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do posameznega datuma zasedanja
strokovnih komisij.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo poziva Usposabljanje Media 2006 in
razpisna dokumentacija. Predlagatelji, ki
bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani
k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge je
3 delovne dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Vloga je vložena od upravičene osebe, v
kolikor predlagatelj izpolnjuje v pozivu Usposabljanje Media 2006 določene pogoje.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo vložene po razpisnem roku tega javnega poziva,
bodo zavržene s sklepom.
11. Razpisni roki: poziv Usposabljanje
Media 2006 je odprt do 13. 10. 2006. V kolikor so sredstva, namenjena javnemu pozivu,
porabljena pred potekom roka iz prejšnjega
stavka tega člena, se javni poziv zaključi z
dnem porabe sredstev.
12. Pristojna oseba za dajanje informacij in obvestil: Sabina Žakelj, vodja Media
Deska, 01/234-32-16, mediadesk.slo@filmsklad.si.
Informacije so dosegljive po telefonu in
elektronskih medijih Media deska od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure.
13. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija
poziva
je
dostopna na spletni strani Media Deska:
http://www.mediadesk.si.
Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na sedežu Filmskega sklada, Miklošičeva cesta
38, Ljubljana, od ponedeljka do petka med
10. in 12. uro. Filmski sklad zaračuna za
dvignjeno razpisno dokumentacijo 100 SIT
(20% DDV je vključen).
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega
sklada, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro.

14. Dodatne informacije o programih
izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje Media za leto 2006: dodatne informacije so predlagateljem na razpolago
v Vodiču 2006: »Kje se usposabljati v Evropi«, možnosti usposabljanja strokovnjakov s področja avdiovizualne industrije v
Evropi, dostopnem na spletni strani Media
Deska:
http://www.mediadesk.si/delavnice/ in na spletni strani programa Media:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/forma_en.html.
15. Obveščanje o izboru: o izboru bodo
predlagatelji obveščeni z odločbo.
16. Sklepanje pogodb: filmski sklad bo z
izbranimi predlagatelji sklenil pogodbe, zato
se morajo izbrani predlagatelji odzvati na
poziv Filmskega sklada – Media deska k
podpisu pogodbe. V kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni od prejema poziva ne
vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je
odstopil od zahteve za sofinanciranje.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-24050/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Barbara Fatur, z dnem 13. 7. 2006.
Odvetniška pisarna: Odvetniška družba
Dernovšek o.p.-d.n.o., Tavčarjeva ulica 6,
1000 Ljubljana.
Matjaž Jan, z dnem 13. 7. 2006.
Odvetniška pisarna: Odvetniška družba
Čeferin o.p., d.n.o., Taborska cesta 13, 1290
Grosuplje.
Jure Levovnik, z dnem 13. 7. 2006.
Odvetniška pisarna: Odvetniška pisarna
Jadek&Pensa d.n.o.-o.p., Tavčarjeva ulica
6, 1000 Ljubljana.
Jurij Kutnjak, z dnem 16. 7. 2006.
Odvetniška pisarna: Cankarjeva 6 c,
2000 Maribor.
Ljiljana Besedić Leštan, z dnem 18. 7.
2006.
Odvetniška pisarna: Pivovarniška 6,
1000 Ljubljana.
Lara Savnik, z dnem 1. 8. 2006.
Odvetniška pisarna: Odvetniška družba
Krainer in partnerji o.p. d.n.o.,Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica.
Iztok Milač, z dnem 1. 8. 2006.
Odvetniška pisarna: Barjanska cesta 3,
1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbriše:
Dušan Gajić, odvetnik iz Maribora, z
dnem 19. 6. 2006.
Prevzemnik: odvetnik Zdravko Križman,
Glavni trg 17 b, 2000 Maribor.
III. Preselitve:
Marjana Manfreda, odvetnica iz Portoroža, z dnem 1. 7. 2006 preseli sedež svoje
odvetniške pisane na novi naslov: Vojkovo
nabrežje 3, 6000 Koper.
Slobodanka Klinc, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 3. 7. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Nazorjeva
ulica 8, 1000 Ljubljana.
Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 3. 7. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Nazorjeva
ulica 8, 1000 Ljubljana.
IV. Odvetniške družbe:
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Z dnem 7. 6. 2006 prične poslovati Odvetniška družba Veršič – Perčič, o.p., d.n.o.,
Ljubljana, Mestni trg 8, 1000 Ljubljana.
Z dnem 1. 8. 2006 prične poslovati Odvetniška družba Odvetniška družba Krainer
in partnerji o.p. d.n.o., Gorenjska cesta 2,
4240 Radovljica.
Odvetniška zbornica Slovenije

12. Planika d.d. – v stečaju si pridržuje
pravico, da ne sprejme nobene ponudbe.
13. Zainteresirani ponudniki si lahko
ogledajo predmet prodaje in celotno dokumentacijo po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem na tel. 04/20-14-711.
14. Narok za odpiranje ponudb bo 21. 9.
2006 ob 15. uri, na Okrožnem sodišču v
Kranju Zoisova 2, soba št. 12.
Planika Kranj, podjetje za trženje
in proizvodnjo obutve d.d. – v stečaju

Ob-24398/06
Planika Kranj, podjetje za trženje in proizvodnjo obutve d.d. – v stečaju, Savska loka
21, 4000 Kranj, Slovenija, opravilna številka
stečaja: St 50/2004, na podlagi sklepa senata Okrožnega sodišča v Kranju z dne 7. 7.
2006 objavlja
prodajo z javnim zbiranjem ponudb
Naprodaj je naslednje bremen prosto
premoženje:
1. Nepremičnina na lokaciji Maribor,
Usnjarska 1, ki v naravi predstavlja skladiščni prostor (združeni trije parkirni prostori) v izmeri 34,98 m2 v I. kleti poslovne
stavbe, ki se nahaja na parcelnih številkah
1976, 1974/3, 1974/4 vse k.o. Maribor-Grad.
Zemljiškoknjižno stanje ni urejeno.
Najnižja prodajna cena je 1,300.000
SIT.
2. Nepremičnina na lokaciji Maribor,
Usnjarska 1, ki v naravi predstavlja skladiščni prostor (združeni trije parkirni prostori) v izmeri 35,09 m2 v II. kleti poslovne
stavbe, ki se nahaja na parcelnih številkah
1976, 1974/3, 1974/4 vse k.o. Maribor-Grad.
Zemljiškoknjižno stanje ni urejeno.
Najnižja prodajna cena je 1,300.000
SIT.
3. Nepremičnina na lokaciji Turnišče (ob
ulici Štefana Kovača), ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 2603 m2, parc. št.
1672/1, k.o. Turnišče. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Najnižja prodajna cena je 12,500.000
SIT.
4. Nepremičnina na lokaciji Lendava,
Glavna ulica 44 (Partizanska ulica 79), ki
v naravi predstavlja poslovni prostor v stanovanjski stavbi, parc. št. 4119, k.o. Lendava, katere lastnik je stečajni dolžnik do ¼.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Najnižja prodajna cena je 3,260.000
SIT.
5. Nepremičnina na lokaciji Kranj, ki v
naravi predstavlja zemljišče-zelenica v izmeri 304 m2, ki se nahaja na parcelni številki, 451/7, k.o. Kranj, katere lastnik je stečajni
dolžnik v celoti. Zemljiškoknjižno stanje je
urejeno.
Najnižja prodajna cena je 870.000 SIT.
6. Nepremičnina na lokaciji Turnišče,
Prešernova 1, ki v naravi predstavlja poslovno-skladiščni prostor v izmeri 80 m2, v
pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, ki se
nahaja na parcelni številki 1934/2, k.o. Turnišče. Zemljiškoknjižno stanje ni urejeno.
Najnižja prodajna cena je 7,699.000
SIT.
Nepremičnine pod točko 1. do 6., so bile
ocenjene v Vrednotenju nepremičnin v lasti
Planika d.d. – v stečaju, s strani sodnega
izvedenca in cenilca nepremičnin Marjana
Golje, univ. dipl. ing. str.
Občine, na katerih teritoriju se nahajajo
posamezne nepremičnine imajo glede predmeta prodaje, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
Solastniki nepremičnine, ki se prodaja pod zaporedno št. 4, imajo po določilih

Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št.
87/02) glede predmeta prodaje pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
Pogoji za sodelovanje:
1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se izkažejo z originalnim
potrdilom o državljanstvu in pravne osebe
v Republiki Sloveniji, ki predložijo overjen
izpisek iz sodnega registra ter tuje pravne in
fizične osebe ob pogojih vzajemnosti. Kupci
ne morejo biti pravne in fizične osebe, navedene v prvem, drugem in tretjem odstavku
153. člena ZPPSL.
2. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime, naslov in davčno številko,
predmet nakupa, ceno in rok plačila, skladno s pogoji razpisa. K ponudbi mora biti
priloženo dokazilo o plačani varščini. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe.
3. Ponudniki morajo najkasneje do 15. 9.
2006 vplačati varščino v višini 10% najnižje
prodajne cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 04302-0001100255 pri
NKBM d.d., Maribor. Vplačana varščina se
uspelemu ponudniku vračuna v kupnino in
se ne obrestuje. Ponudnikom, ki ne uspejo,
se vplačana varščina vrne brez obresti v
roku 8 dni od opravljenega izbora.
4. Ponudbe morajo prispeti najpozneje
do vključno dne 15. 9. 2006 do 12. ure s
priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z
oznako »Planika d.d. – v stečaju za Javni razpis – Ne odpiraj« na naslov: Planika
Kranj d.d. – v stečaju, Savska loka 21, 4000
Kranj.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila, skladno s
pogoji razpisa.
6. Pri izbiri ima kot najugodnejši ponudnik prednost kupec, ki ponudi višjo ceno.
Ponujena cena mora biti najmanj enaka najnižji prodajni ceni. Pri dveh ali več enakih
ponudbah po višini kupnine ima pri izbiri
prednost kupec, ki bo na naroku za odpiranje ponudb pred sodiščem ponudil višjo
ceno.
7. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh po naroku za odpiranje
ponudb.
8. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri in kupnino plačati v 15 dneh po
podpisu pogodbe oziroma predložiti nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, če je
ponujeni rok za plačilo kupnine daljši kot
15 dni, vendar najkasneje v 6 mesecih od
dneva sklenitve pogodbe, sicer je prodaja
razveljavljena, varščino pa obdrži stečajni
dolžnik. Pred sklenitvijo pogodbe mora predložiti stečajnemu upravitelju izjavo, ki jo
določa četrti odstavek 153. člena ZPPSL.
Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne
sklene pogodbe, ali če ne plača kupnine,
varščina zapade v korist prodajalca.
9. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost kupca.
10. Kupec postane lastnik nepremičnin
ter premičnin ter se mu te izročijo v posest z
dnem, ko je plačana celotna kupnina in vsi
stroški v zvezi s prenosom lastnine oziroma
8 dni po sklenitvi pogodbe ob predložitvi
bančne garancije.
11. Nakup nepremičnin in premičnin poteka po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše
uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo
upoštevano.
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-24371/06
Popravek
V objavi po Zakonu o političnih strankah Stranka za delovna mesta, s skrajšanim
imenom Za delovna mesta in s kratico imena ZDM, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
90 z dne 25. 8. 2006, Ob-23499/06 se ime
predsednika stranke pravilno glasi: Stanko
Esih.
Uredništvo
Št. 2153-51/2006/5
Ob-24014/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 67 vpiše politična stranka
Neodvisna lista Zarja, s skrajšanim imenom »Zarja« in s kratico imena NLZ ter
s sedežem v Sežani, Kosovelova ulica
4b. Znak stranke je rumen polkrog rumene
barve (Pantone 109 C) z žarki, ki predstavlja vzhajajoče sonce, nad njim v polkrogu
potekajo tri zaporedne črte oranžne barve
(Pantone 1595 C), med njimi pa dve črti rumene barve. Pod tem znakom je z velikimi
tiskanimi črkami v sredini izpisano v rumeni
barvi ZARJA, ki je na nekaterih mestih obrobljen s črno barvo. Napis je podčrtan z
oranžno barvo.
Kot zastopnica politične stranke Neodvisna lista Zarja se v register političnih strank
vpiše Vida Mesar, predsednica stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030060.

Št. 221-7/2003/11
Ob-24093/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 48, kjer je vpisana politična
stranka Ljubljana, moje mesto, s kratico
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imena LMM ter s sedežem v Ljubljani,
Krekov trg 10, vpiše skrajšano ime: Moje
mesto, sprememba statuta in sprememba
znaka stranke. Znak stranke je sestavljen
iz dveh delov: grafično simbolnega in iz
črkopisja. Silhueta stilizirane kratice LMM
spominja na ljubljanski grad, v krivuljah črk
M se lahko prepozna tudi oboke tipične za
starorimsko arhitekturo Emone. Stilizirana
kratica se nahaja v krogu rdeče barve Pantone 1805 C. Napis Ljubljana, moje mesto
se nahaja pod znakom in je napisan brez
presledkov, beseda moje mesto je odebeljena in rdeče barve, uporablja se pisava
AvantGarGotltcLEE.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Št. 306-82/2006-5
Ob-24241/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
23. 8. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/1999 in 37/2004; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta
Zore Perello – Godina 2, Koper, in Golf
Istra, izgradnja in upravljanje golf igrišč,
d.o.o., Obala 33, Portorož, skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Priglašena koncentracija se je izvedla s
pridobitvijo večinskega lastniškega deleža
družbe Golf Istra, d.o.o., s strani družbe
Istrabenz, d.d., na podlagi pogodb o prodaji
poslovnih deležev, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-24094/06
Ime medija: Pil.
Ime medija: Cicido.
Ime medija: Ciciban.
Ime medija: Gea.
Ime medija: Pil plus.
Ime medija: Moj planet.
Ime medija: Dino.
Ime medija: Enigma.
Ime medija: Reader's digest.
Izdajatelj za vse navedene medije: Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
1. Zvon dva holding, d.d., Slovenska 17,
Maribor (delež 68,82%),
ime člana uprave izdajatelja: glavni direktor Milan Matos.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Majda
Gregorc in Damjan Švara.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-8/2006
Ob-24000/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap. št. 17,
kamor je vpisan Sindikat Zavoda Osnovna
šola Cerkvenjak, se z dnem 18. 8. 2006 vpiše sprememba imena sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Cerkvenjak – Sv.
Andraž.
Sedež sindikata: Cerkvenjak 34, 2236
Cerkvenjak.
2. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Cerkvenjak – Sv. Andraž, sprejeta na
zboru sindikata dne 14. 6. 2006, se hranijo
pri Upravni enoti Lenart.
3. Za identifikacijo se uporabi matična
številka 2184095.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba SDGZ Občine Lenart št.
005-12/93 z dne 26. 4. 1993.
Št. 101-2/2006-2
Ob-24249/06
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dom upokojencev Sežana, s sedežem v Sežani, Ulica
Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, ki so jih
sprejeli člani na ustanovnem sestanku sindikata dne 17. 2. 2006, se hranijo na Upravni
enoti Sežana.
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Dom upokojencev Sežana, s sedežem v Sežani, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 27, z dne
24. 8. 2006.

Objave
gospodarskih družb
Ob-24347/06
Likvidacijski upravitelj družbe GEN2000,
informacijski inženiring, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg
2006/08144 z dne 10. 8. 2006 vpisan začetek
redne likvidacije, v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
poziv upnikom,
da najkasneje v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do
družbe GEN2000, informacijski inženiring,
d.o.o. – v likvidaciji, Dunajska cesta 156,
Ljubljana. Terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja na sedež družbe
GEN2000, d.o.o. – v likvidaciji, Dunajska cesta 156, Ljubljana, v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatve.
GEN2000 d.o.o. – v likvidaciji
Ob-24349/06
V skladu s prvim odstavkom 586. člena
ZGD-1 je uprava družbe Gradis skupina G
d.d., Gradbene storitve in inženiring kot prevzemna družba dne 1. 9. 2006 registrskemu
sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi prevzete družbe Gradis Ljubljana G1,
Gradbeno podjetje, d.d. Pogodbo o pripojitvi
je pred tem dne 1. 9. 2006 pregledal nadzorni svet družbe in na podlagi tega sprejel pisno poročilo o pregledu nameravane
pripojitve.

O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina prevzete družbe, katere edini delničar
je družba Gradis skupina G d.d., po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 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. člena 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 bo sprejela sklep o soglasju za pripojitev,
zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Uprava družbe
Uroš Ogrin, predsednik uprave
Anton Sovinc, član uprave
Ob-24353/06
V skladu s prvim odstavkom 586. člena
ZGD-1 je uprava družbe Gradis Ljubljana
G1, Gradbeno podjetje, d.d. kot prevzeta
družba dne 28. 8. 2006 registrskemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi k prevzemni družbi Gradis skupina G d.d,
Gradbene storitve in inženiring. Pogodbo o
pripojitvi je pred tem dne 28. 8. 2006 pregledal nadzorni svet družbe in na podlagi tega
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sprejel pisno poročilo o pregledu nameravane pripojitve.
O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina prevzete družbe, katere edini delničar je
družba Gradis skupina G d.d., po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 586. člena ZGD-1.
Vsi delničarji prevzete 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.
Gradis Ljubljana G1, Gradbeno podjetje,
d.d.
Šimećak Josip, direktor
Ob-24402/06
Na podlagi prvega odstavka 77. člena in
v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje družbe, da je Slovenska odškodninska
družba, d.d. na dan 11. 8. 2006 imetnica
1,137.232 delnic Palome d.d., kar predstavlja 33,49% osnovnega kapitala družbe.
Paloma d.d.
predsednica uprave
Mateja Perger, univ. dipl. ekon.
Ob-24403/06
Direktor družbe ROBIT d.o.o. Ljubljana,
Špruha 1, 1236 Trzin, na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 25. 8. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, predložen Oddelitveni načrt družbe ROBIT d.o.o. Ljubljana.
2. Na sedežu družbe ROBIT d.o.o. Ljubljana, Špruha 1, 1236 Trzin, je mesec dni
od objave tega obvestila v času med 8. in
12. uro na vpogled Oddelitveni načrt družbe
ROBIT d.o.o. Ljubljana.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan, brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
ROBIT d.o.o. Ljubljana
Robert Žitnik, direktor

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-23993/06
Ustanovitelj družbe Ratoncito d.o.o.,
Ljubljana je dne 6. 7. 2006, skladno s 520.
členom Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju ZGD-1), sprejel sklep, da se
osnovni kapital družbe zmanjša za znesek
19,500.000 SIT tako, da osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 2,100.000 SIT.
Glede na navedeno poslovodja družbe
Ratoncito d.o.o., skladno s prvo alineo drugega odstavka 520. člena ZGD-1, poziva
potencialne upnike družbe, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ratoncito d.o.o.
Ob-24356/06
Alfatech, d.o.o., Letališka 32, Ljubljana (v
nadaljevanju: družba) v skladu z 520. členom
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja, da je družbenik družbe dne 25. 8. 2006 sprejel naslednji sklep:

»Osnovni kapital družbe se zmanjša za
150,000.000 SIT iz sedanjih 262,217.000
SIT na 112,217.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
po postopku rednega zmanjšanja osnovnega
kapitala, zaradi česar bo zmanjšanje osnovnega kapitala veljavno šele ko bo poslovodja
izvedel postopek varstva upnikov v skladu z
drugim odstavkom 520. člena ZGD-1.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se bo osnovni vložek družbenika Jesih
Marjana, ki je na dan sprejema tega sklepa naveden v sodnem registru v nominalnem znesku 170,441.050 SIT zmanjšal za
150,000.000 SIT na 20,441.050 SIT.«
Zato poslovodja poziva upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenih zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Alfatech, d.o.o.
Jesih Marjan, direktor

Razširitev dnevnega reda
Št. 642/2006
Ob-24357/06
Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Domžale sporoča, da sta dne
25. 8. 2006 dva delničarja vložila predlog in
sicer, da se na dnevni red sklicane 11. seje
skupščine, ki je bila objavljena v Ur. l. RS, št.
88/2006 z dne 18. 8. 2006, uvrstita dodatni
točki dnevnega reda, ki se glasita:
I. KD holding d.d., Celovška cesta 260,
1000 Ljubljana, kot delničar v skladu z 298.
členom Zakona o gospodarskih družbah,
zahtevamo, da se na dnevni red sklicane
skupščine uvrsti za 7. točko nova 8. točka
dnevnega reda, ki se glasi:
8. Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja se imenuje družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska 160,
1000 Ljubljana, ki naj preveri vodenje posameznih pravnih poslov družbe za dobo
zadnjih petih let šteto od datuma skupščine,
kot je navedeno v predlogu družbe KD holding d.d., z dne 23. 8. 2006.
Gradivo k tej točki, je predlog družbe
KD holding d.d., z dne 23. 8. 2006, ki je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe Ihan,
Breznikova c. 89, pod enakimi pogoji kot
ostalo gradivo za skupščino.
II. Delničar Emona Ihan pooblaščenka
d.d., Breznikova 89, Domžale, kot delničar
v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah, zahtevamo, da se na dnevni red sklicane skupščine za zadnjo točko
dnevnega reda uvrsti 9. točka, ki se glasi:
9. Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja se imenuje družba Ernst&Young, Dunajska 111, 1000 Ljubljana, ki naj preveri vodenje posameznih
poslov družbe in sicer za zadnjih 5 let, šteto
od dneva skupščine, po predlogu, ki ga navaja KD Holding d.d., Celovška 206, 1000
Ljubljana. V primeru, da posebni revizor ne
bi ugotovil nepravilnosti pri vodenju posameznih poslov, se stroške pregleda zaveže
plačati KD Holding d.d.
Gradivo k tej točki, je predlog družbe Emona Ihan pooblaščenka, z dne 23. 8. 2006, ki
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Ihan, Breznikova c. 89, pod enakimi pogoji
kot ostalo gradivo za skupščino.
Farme Ihan d.d.
uprava družbe
direktor mag. Marko Višnar DVM, MBA
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Sklici skupščin
Št. 1100-1717
Ob-24047/06
Na podlagi 6.3 člena Statuta družbe Iskra Invest, d.d. sklicuje uprava
11. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 2. 10. 2006 ob 13. uri
v sejni sobi družbe, Stegne 25a v Ljubljani z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na
njej navzoč notar.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednik skupščine: Jože Godec,
– preštevalec glasov: Franc Kosi.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Iskre
Invest, d.d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2005.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 v
višini 447,875.172,76 SIT, ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovno leto 2006 za revizorja imenuje revizijska družba Texima-Konta,
d.o.o., Moste 74b, Žirovnica.
5. Sprememba Statuta družbe skladno z
zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1
Predlog sklepov:
Na predlog uprave se sprejmejo naslednji sklepi
1. Družba uvede kosovne delnice,
ki nadomestijo obliko obstoječih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT in v skladu s
tem sprejme predlagane spremembe statuta
družbe.
2. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe
evra, preračuna v evre po tečaju za menjavo
in v skladu s tem uskladi besedilo Statuta.
3. Skupščina sprejme predlagane
spremembe Statuta družbe ter pooblašča
nadzorni svet, da uskladi njegovo besedilo
z veljavno sprejetimi odločitvami.
6. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe
Predlog sklepa:
Na predlog glavnega delničarja, Iskra
d.d. in v skladu s 384. členom ZGD-1 se
sprejmejo naslednji sklepi:
1. Iz družbe Iskra Invest, d. d. se
izključijo vsi manjšinski delničarji družbe na
način, da se njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 3. tega
sklepa prenesejo na glavnega delničarja,
družbo Iskra, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, matična številka: 5330424, ki je imetnik 291.927 delnic družbe, ki predstavljajo
93,9% osnovnega kapitala družbe.
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
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pooblasti upravo glavnega delničarja, da na
podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana poda nalog
in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja
Iskra Invest, d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
3. Glavni delničar je dolžan najkasneje v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačati denarno odpravnino v znesku 1.195 SIT za vsako delnico.
Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem obrestujejo po obrestni
meri 5% letno. V primeru, da je na delnicah
manjšinskega delničarja, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev, vpisana zastavna pravica, je do
izplačila denarne odpravnine upravičen zastavni upnik, v korist katerega je vpisana
zastavna pravica na delnicah. V primeru,
da je na delnicah manjšinskega delničarja,
vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana katerakoli druga pravica tretjih na nematerializiranem vrednostnem papirju ali prepoved
razpolaganja, bo glavni delničar v postopku
prenosa delnic na svoj račun v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ugotovil, kdo je upravičen do izplačila
denarne odpravnine in pod kakšnimi pogoji
ter morebitno prenehanje pravice tretjih na
nematerializiranem vrednostnem papirju.
4. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni
delničar vršil prek računa pri Factor Banki,
d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno
odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem izplačal denarno
odpravnino za pridobljene delnice v skladu
s tem sklepom.
5. Izključitev manjšinskih delničarjev na podlagi tega sklepa ne velja za lastne
delnice družbe Iskra Invest, d.d., ki se ne
prenesejo na glavnega delničarja. Družba
iz naslova lastnih delnic ni upravičena do
primerne denarne odpravnine v skladu s
tem sklepom o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je skupaj s predlogi sklepov delničarjem,
letnimi poročili družbe za zadnja tri poslovna
leta, pisnim poročilom glavnega delničarja
ter revizorjevim poročilom na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 25a, v tajništvu, vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo pisno prijaviti
družbi tako, da pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje do vključno 29. 9. 2006,
sicer se nimajo pravice udeležiti skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pravočasno pridejo na skupščino zaradi evidence.
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Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Invest, d.d.
uprava družbe
Št. 7/06
Ob-24240/06
Na podlagi določil ZGD-1 in V/3 člena
33 Statuta delniške družbe Sora, industrija
pohištva Medvode d. d., Gorenjska c. 12,
Medvode uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino
delniške družbe Sora Medvode d. d.,
Gorenjska c. 12, 1215 Medvode,
ki bo v ponedeljek, 2. 10. 2006 ob 14. uri
na sedežu družbe Sora Medvode d.d., Gorenjska c. 12, 1215 Medvode.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa:
1a) Ugotovi se sklepčnost skupščine in
potrdi dnevni red skupščine.
1b) Izvolijo se predlagani organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Vinko Krizmanič, za preštevalki glasov pa
Jožica Prebil in Marjetka Vidmar. Ugotovi se
prisotnost vabljene notarke.
2. Preklic objavljene 8. redne skupščine.
Predlog sklepa: preklicuje se napovedana 8. redna skupščina delniške družbe Sora
Medvode d.d., objavljena za 15. 11. 2006.
3. Seznanitev delničarjev z revidiranim
letnim poročilom družbe Sora Medvode d.d.
za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2005 in poročilom nadzornega sveta o delu
in preveritvi ter potrditvi letnega poročila
družbe Sora Medvode d. d. za leto 2005.
4. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave družbe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima podeli razrešnico.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe Sora Medvode d.d. za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijska
družba More Stephens Audit d.o.o., Železna
cesta 16, Ljubljana.
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih treh letih.
Predlog sklepa: na podlagi prvega odstavka 318. člena Zakona o prevzemih
skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touche d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe
v zadnjih treh letih, šteto od zasedanja te
skupščine nazaj in sicer:
– poslov najemanja in dajanja posojil in
kreditov,
– poslov pridobivanja in dajanja poroštev
in garancij,
– poslov nakupa, prodaje in menjave terjatev in
– poslov nakupa, prodaje in menjave
vrednostnih papirjev in poslovnih deležev.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da z dnem te
skupščine članu nadzornega sveta Ivici Blagaiću, na podlagi odstopne izjave, predčasno preneha članstvo v nadzornem svetu.
Za novega člana nadzornega sveta za
čas do konca mandatnega obdobja se izvoli
Marijan Ostroško.
8. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu.
8.1. Delnice družbe Sora Medvode d.d.
se preoblikujejo v kosovne delnice, pri čemer ena delnica nominalne vrednosti 1.000
SIT postane ena kosovna delnica.
8.2. Skupščina sprejme spremembe
Statuta družbe Sora Medvode d. d. kakor
sledi:
Spremeni se 3. člen Statuta tako, da
se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
178,439.000 SIT in je razdeljen na 178.439
imenskih kosovnih delnic«.
8.3 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi spremembe Statuta na podlagi
sprejetega sklepa po točko 8.2.
8.4. Skupščina družbe Sora Medvode
d.d. pooblašča NS, da z dnem uvedbe EUR
kot nominalne valute opravi preračun osnovnega kapitala v EUR po uradno določenem
menjalnem tečaju.
Sklepe pod točko 1, 2, 3, 4 in 8 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa
pod točko 5 in 7 predlaga nadzorni svet
sam, sklep pod točko 6 pa predlaga uprava
na zahtevo delničarja Megainvest d.d., Ljubljana, Dunajska 9.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu družbe – v tajništvu uprave vsak dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
glasovalno pravico vsi delničarji, ki so na
dan 2. 10. 2006 vpisani v delniško knjigo
in so svojo udeležbo pisno prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe. Vsaka delnica daje delničarju
1 glas.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave in sicer
najmanj trideset minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci delničarjev naj hkrati s prijavo
udeležbe priložijo pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju
(izpis iz sodnega registra).
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 2. 10. 2006 ob 15. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sora industrija pohištva Medvode d.d.
uprava družbe
Ob-24351/06
Na podlagi 25. člena statuta družbe Razvojni zavod, podjetje za poslovne storitve,
d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine
Razvojni zavod, podjetje za poslovne
storitve, d.d., Blatnica 1, Trzin
ki bo v torek, 3. 10. 2006 ob 14. uri na
sedežu družbe v Trzinu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Gregor Končan,
Helena Spruk.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi
in članom nadzornega sveta za leto 2005.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2005.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2005 znaša
1,080.407,28 SIT in se v skladu s statutom
družbe uporabi za druge rezerve iz dobička.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi, da se dosedanjima članom nadzornega
sveta izteče mandat.
Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
– Nataša Končan in
– Jure Končan
za celo mandatno obdobje.
4. Umik lastnih delnic in znižanje osnovnega kapitala.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Zmanjša se osnovni kapital družbe z umikom lastnih delnic v breme drugih rezerv iz
dobička (v bilanci stanja na dan 31. 12. 2005
izkazanih kot rezerve za lastne delnice, ki so
bile oblikovane iz drugih rezerv iz dobička)
v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka
381. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 591 odkupljenih lastnih delnic po
nominalni vrednosti 10.000 SIT, kar pomeni
zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za
5,910.000 SIT. Po zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe 61,350.000 SIT, kar predstavlja 6.135 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo po 10.000 SIT za delnico.
Za uskladitev statuta s sprejetim sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in sprejem čistopisa statuta se pooblasti
nadzorni svet družbe.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
5.1. V skladu z ZGD-1 se nominalne
delnice pretvorijo v kosovne delnice tako,
da se vsaka delnica z nominalno vrednostjo 10.000 SIT nadomesti z eno kosovno
delnico.
5.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:

valca glasov pa Bojan Kovačič in Sonja
Malerič.
Na skupščini bo prisotna notarka Marina
Tratnik Ružič.
2. Odločanje o soglasju k pogodbi o pripojitvi in pripojitvi družbe Gradis Ljubljana
G1, Gradbeno podjetje, d.d., Letališka cesta
33, 1000 Ljubljana k družbi Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring,
Šmartinska cesta 134a.
Predlog sklepa št. 2: skupščina daje soglasje k pogodbi o pripojitvi družbe Gradis
Ljubljana G1, Gradbeno podjetje, d.d., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana k družbi
Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in
inženiring, Šmartinska cesta, 134a, ki sta jo
upravi družb Gradis Ljubljana G1 in Gradis
skupina G d.d. sklenili dne 24. 8. 2006, in
soglasje k pripojitvi družbe Gradis Ljubljana G1, Gradbeno podjetje, d.d., Letališka
cesta 33, 1000 Ljubljana k družbi Gradis
skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, na način in
pod pogoji določenimi v Pogodbi o pripojitvi
družbe Gradis Ljubljana G1 in Gradis skupina G d.d., sklenjeni dne 24. 8. 2006, ki je
priložena zapisniku skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s predlaganimi spremembami statuta in gradivom o pripojitvi, opredeljenim v
586. členu ZGD – 1 (pogodba o pripojitvi;
letna poročila družb, ki se združujejo, za
zadnja tri poslovna leta; zaključna poročila družb, ki se združujejo; skupno poročilo
uprav o pripojitvi; poročila nadzornih svetov
o pregledu pripojitve) je od dneva sklica
skupščine dalje delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Delničarji družbe imajo poleg pravice
vpogleda v celotno navedeno gradivo tudi
pravico do brezplačnega prepisa listin v zvezi s pripojitvijo v skladu z četrtim odstavkom
586. člena ZGD.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe Gradis Ljubljana G1,
Gradbeno podjetje, d.d. Pravico udeležbe
na skupščini in uresničevanja glasovalne
pravice imajo samo tisti delničarji ali njihovi
pooblaščenci, ki bodo vsaj tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in ki bodo vpisani v delniški
knjigi družbe, sedem dni pred skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda skupščine pisno sporočijo
upravi na sedež družbe v sedmih dneh od
objave sklica skupščine.
Uprava družbe Gradis Ljubljana G1,
Gradbeno podjetje, d.d.

– Prvi odstavek 10. člena statuta družbe
se spremeni, tako da pravilno glasi:
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
6.726 (šesttisočsedemstošestindvajset) kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
5.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
5.4. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave in zaokroževanja v skladu z zakonom.
5.5. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da s sklepi skupščine določi čistopis statuta
na podlagi sprejetega sklepa 5.4. te točke
dnevnega reda.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 skupščina
potrjuje predlog nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Razvojni zavod, d.d.
uprava družbe
Janez Končan
Ob-24354/06
Uprava družbe Gradis Ljubljana G1,
Gradbeno podjetje, d.d., Letališka cesta 33,
1000 Ljubljana sklicuje
skupščino delniške družbe Gradis
Ljubljana G1 d.d.,
ki bo v ponedeljek, 2. 10. 2006 ob 12. uri
v sejni sobi družbe GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Igor Pirc, za prešte-
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Št. 643/2006
Ob-24358/06
Na podlagi statuta družbe Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava
10. redno sejo skupščine
Litijska mesarija d.d.,
ki bo 5. 10. 2006 ob 13. uri v poslovnih
prostorih družbe, Slatna 1, Šmartno.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
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Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Irena Čož in za preštevalki glasov Ani Vidmar in Irena Kremžar. Skupščini
bo prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi sprejetega letnega poročila za
leto 2005, se izguba v višini 62,450.602,82
SIT pokrije iz:
– prenesenega dobička preteklega obdobja v znesku 34,981.615,42 SIT;
– statutarnih rezerv v znesku 5,440.494
SIT;
– drugih rezerv iz dobička v znesku
22,028.493,40 SIT.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta za poslovno
leto 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Družba v letu 2006 nadomesti nominalne delnice s kosovnimi tako, da vsako
delnico z navadno imensko delnico nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z 1
navadno imensko kosovno delnico. Vsaka
kosovna delnica ima v osnovnem kapitalu
enak delež.
Skupščina skladno s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala
družbe in druge zneske, izražene v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta in čistopis statuta v predloženem besedilu.
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha
veljati statut z dne 24. 6. 2002.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave članic nadzornega sveta z dne 6. 3. 2006, preneha
mandat članicam nadzornega sveta predstavnikom delničarjev: Janji Novak in Bernardi Pintar.
Na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev imenujejo: Marko Višnar, Anton Zorc in
Uroš Jutraž za celotno mandatno obdobje.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2006 se imenuje družba Rating d.o.o.
iz Celja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
splošno-kadrovski službi v Šmartnem, Slatna 1, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsak nov predlog mora biti
predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in
vložen 7 dni po objavi tega skica na sedežu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
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nadzornega sveta. Glasovno pravico imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi, deset dni pred zasedanjem skupščine. Vsaka
delnica velja en glas.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine na naslov
družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v kadrovski službi pred začetkom
zasedanja. V kadrovski službi so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovne lističe.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Litijska mesarija d.d.
uprava družbe
Tomaž Gradišek
Ob-24404/06
Uprava družbe LAMA d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani sklicuje
14. skupščino,
sklicano za 6. 10. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsedujoči skupščini, izvolijo se preštevalci
glasov in določi se notar po predlogu sklicatelja.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, razporeditvi dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina sprejme letno poročilo
družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja.
b) Bilančni dobiček v višini 39,815.052,66
SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
3. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, pokrivanja izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja.
b) Izguba za leto 2005, ki znaša
1.032,457.073,75 SIT se prenese kot čista
izguba iz preteklih let. Izguba se bo pokrivala v breme pričakovanega dobička v naslednjih sedmih letih.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememb statuta družbe in uskladitev z eurom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina družbe sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic družbe, tako da se
1,697.338 navadnih imenskih delnic družbe

nadomesti z 1,697.338 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami.
b) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, in sicer:
2.1. se na novo glasi:
2.1. LAMA okovja – montažni sistemi
– orodja – trgovina, d.d.
3.1. Dejavnost družbe se dopolni oziroma uskladi tako, da se na novo glasi:
25.2 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas,
27.54 Litje drugih neželeznih kovin,
28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija,
28.52 Splošna mehanična dela,
28.62 Proizvodnja drugega orodja,
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.63 Proizvodnja ključavnic, okovja,
28.511 Prekrivanje kovin s kovino,
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin,
29.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav,
29.24 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
29.43 Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev,
29.53 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo,
29.56 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
30.02 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov,
34.20 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic,
34.30 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje,
51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala,
51.14 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij in letal,
51.15 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov,
51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
51.47 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
51.52 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami,
51.54 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje,
51.56 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
51.84 Trgovina na debelo z računalniško
opremo,
51.87 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
51.90 Druga trgovina na debelo,
52.44 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki,
60.24 Cestni tovorni promet,
70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
71.33 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem,
72.1 Svetovanje o računalniških napravah,
72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
72.21 Razvoj in založba programskih
paketov,
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72.22 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje,
72.3 Obdelava podatkov,
72.4. Omrežne podatkovne storitve,
72.5 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav,
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije,
74.150 Dejavnost holdingov.
4.1. se spremeni tako, da se na novo
glasi:
4.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.697,338.000 SIT in je razdeljen na
1.697.338 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela do preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Točka 4.2,4.3., 4.4., 4.5., in 4.6. se črta.
Točka 4.7. se preštevilči in postane 4.2.
Na podlagi črtane točke 4.3., ki je predvidevala razveljavitev poglavja Pravice in
obveznosti imetnikov delnic na podlagi določb Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, se to poglavje črta iz Statuta.
Točke v poglavju Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala se preštevilčijo na
sledeči način:
– točka 4.13. postane 4.3.,
– točka 4.14. postane 4.4.,
– točka 4.15. postane 4.5.,
– točka 4.16. postane 4.6.,
– točka 4.17. postane 4.7.,
– točka 4.18. postane 4.8.,
– točka 4.19. postane 4.9.
Poglavje 5.0. in 6.0. se nadomesti z novim 5.0. poglavjem, ki se glasi:
5.0. Sistem upravljanja
5.1. Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom, ki ima 4 člane. Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje
izvajanje njenih poslov. Če upravni odbor
med svojimi člani imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo, predstavljajo in vodijo posle
družbe skupno.
Upravni odbor lahko imenuje enega ali
več izvršnih direktorjev, ki ni član upravnega odbora.
5.2. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese naslednje naloge:
– vodenje tekočih poslov,
– prijava vpisov in predložitev listin registru,
– skrb za vodenje poslovnih knjig in
– sestava letnega poročila.
5.3. Člane upravnega odbora imenuje
skupščina za dobo treh let z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravni odbor izmed
svojih članov izvoli predsednika in namestnika.
5.4. Upravni odbor je sklepčen, če so pri
sklepanju navzoči vsaj trije njegovi člani. Za
veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov, če zakon ne
določa drugače. V primeru enakega števila
glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora, ali če je ta onemogočen pri
uresničevanju svojih pravic in obveznosti,
namestnika.
5.5. Člani upravnega odbora se lahko
udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice drugemu članu upravnega
odbora.

bora lahko udeleženi pri bilančnem dobičku,
če tako odloči skupščina.
7.3. S sklepom o uporabi bilančnega dobička lahko skupščina odloči, da se bilančni
dobiček uporabi za naslednje namene:
– oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
– razdelitev med delničarje,
– izplačila upravnemu odboru in
– da ostane nerazporejen.
7.4. Bilančni dobiček se sme uporabiti
kot vir za zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic.
7.5. Upravni odbor lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Poglavje 9.0. statuta postane 8.0 in točka v tem poglavju se preštevilči oziroma /ali
spremeni na sledeči način:
8.0 Obveščanje delničarjev
Vse objave, podatke in sporočila za katere zakon določa dolžnost njihove objave ali
so sicer pomembni za družbo ali delničarje,
se objavijo v elektronskih medijih. Elektronski medij družbe je http://www.lama.si.
Poglavje 10.0. statuta postane 9.0. Točke v tem poglavju se ustrezno preštevilčijo.
Točka 11.1. postane 9.3. in se spremeni
tako, da se glasi: Ta statut stopi v veljavo z
vpisom v register.
Točka 11.2. postane 9.4. in se spremeni
tako, da se glasi: Z dnem uveljavitve tega
akta s statutom preneha veljati statut sprejet dne 28. 11. 2000. Ostali splošni akti se
uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v
nasprotju s statutom.
Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžen upravni odbor, če zakon ne
določa drugače. Spremembe splošnih aktov
sprejema upravni odbor.
Doda se točka 9.5, ki se glasi: Upravni
odbor je pooblaščen za spremembo statuta,
ki se nanaša zgolj na uskladitev njegovega
besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.
c) Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v statutu določenega osnovnega kapitala družbe v znesku
1.697,338.000 SIT v EUR po tečaju zamenjave. Nadzorni svet je pooblaščen uskladiti
statut delniške družbe LAMA d.d. Dekani
z veljavno sprejetim sklepom o preračunu
osnovnega kapitala družbe v EUR.
5. Sprejem čistopisa Statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme čistopis Statuta
družbe.
6. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: Nadzorni svet skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina se seznani z:
– odstopno izjavo članov nadzornega
sveta Aleksandra Lozeja in Zvonimirja Grguroviča
– sodnem imenovanju Karla Oskarja
Schmidta, Granta Iaina Stewarta, Marijana
Škode in Može Tomaža za člane nadzornega sveta.
Skupščina za člane nadzornega sveta
kot predstavnike lastnikov izvoli:
– Karla Oskar Schmidta,
– Grant Iain Stewarta,
– Marijana Škodo in
– Tomaža Možeta,
z mandatnim obdobjem od 17. 7. 2006
do izvolitve upravnega odbora v skladu s
spremenjenim statutom družbe.

5.6. Upravni odbor sprejema sklepe kot
to določa poslovnik o delu upravnega odbora.
5.7. Upravni odbor sprejme poslovnik o
delu upravnega odbora in poslovnik o delu
izvršnih direktorjev.
Sej upravnega odbora se sme udeleževati tudi oseba, ki ni član upravnega odbora
in vodi zapisnike sej upravnega odbora. K
obravnavanju posameznih točk so lahko povabljeni izvedenci ali poročevalci.
5.8. Do uveljavitve zakona, ki bo uredil sodelovanje delavcev pri upravljanju v
družbah z enotirnim sistemom upravljanja,
delavci sodelujejo v organih teh družb v
skladu z določbami ZGD-1 (Ur. l. RS, št.
42/06). Delavci imajo v skladu z zakonom,
ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju
družb o sodelovanju delavcev v nadzornem
svetu družbe, če to ni v nasprotju z zakonom, predstavnika izmed vsakokratnih treh
dopolnjenih članov upravnega odbora.
Poglavje 7.0. statuta se preštevilči in postane poglavje 6.0. Temu ustrezno se preštevilčijo točke v tem poglavju kot sledi:
– točka 7.0. postane 6.0.
– točka 7.1. postane 6.1.
– točka 7.2. postane 6.2. in se spremeni
tako, da se na novo glasi:
Skupščino je treba sklicati v primerih,
določenih z zakonom ali statutom, in takrat,
če je to v korist družbe.
Točka 7.3. postane 6.3. in se spremeni
tako, da se na novo glasi: O sklicu skupščine odloča upravni odbor z navadno večino.
Točka 7.4. postane 6.4. in se spremeni
tako, da se na novo glasi: Skupščina se
skliče vsaj mesec dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Točka 7.5 se črta.
Točka 7.6. postane 6.5. in se spremeni
tako, da se glasi: Skupščina je praviloma v
kraju sedeža družbe. Osebe se na skupščini
(pred njenim začetkom) izkažejo z osebnim
dokumentom. O načinu glasovanja odloča
predsednik skupščine. O izvolitvi predsednika skupščine se glasuje z dvigom rok.
Točka 7.7. postane 6.6. in se spremeni
tako, da se glasi: Skupščina veljavno odloča
ne glede na število prisotnih glasov.
Točka 7.8. postane 6.7.
Točka 7.9. postane 6.8. in se spremeni
tako, da se glasi: Delničarji lahko pravice iz
delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščencev. Če glasovalno
pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi
priloži pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi.
Doda se točka 6.9., ki se glasi:
Do uresničevanja glasovalne pravice in
udeležbe na skupščini so upravičeni tisti
delničarji, ki delnice shranijo najpozneje 3
dni pred skupščino in ki se najpozneje 3 dni
pred skupščino prijavijo. Šteje se, da so delnice shranil tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic družbe vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki
ga vodi KDD d.d., 3 dni pred skupščino.
Prijava se opravi po faksu ali s pošto, ki mu
mora družba prejeti v roku iz prvega stavka
tega odstavka.
Poglavje 8.0. statuta postane poglavje
7.0. statuta in se spremeni tako, da se na
novo glasi:
7.1. Poslovno leto se razlikuje od koledarskega leta in traja dvanajst mesecev od
1.4. do 31.3.
7.2. Ne glede na druga izplačila članu
upravnega odbora so člani upravnega od-
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7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006
se imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija
d.o.o. Nadzorni svet se pooblasti za izbiro
druge revizorske hiše tudi med letom, če za
to obstaja utemeljen razlog.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2004 in 2005, revizorjevo poročilo, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2005, besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo in preostalo
gradivo so dostopni na poslovnem naslovu
družbe in sicer v tajništvu uprave, Dekani
5, 6271 Dekani, vsak delavnik med 10. in
12. uro.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov je dostopno na uradni spletni strani
družbe http://www.lama.si.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda družbi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno
napovedali svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri
upravi družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 6. 10. 2006
ob 12.30 v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
LAMA d.d. Dekani
predsednik uprave
Ivan Majcen
Ob-24406/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe
MC Medicor d.d. sklicuje uprava družbe
10. skupščino
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v četrtek, 5. oktobra 2006 ob 16. uri
v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81 z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– predsednik skupščine Janez Hafner,
– preštevalka glasov Barbara Ravnik,
Jože Smrekar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004 in 2005 ter poročilom nadzornega sveta. Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2004 in 2005.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
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prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica skupščine vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 17. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC Medicor d.d.
prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
predsednica uprave

Zavarovanja
SV 1340/2006
Ob-24517/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1340/2006 z dne
29. 8. 2006, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje s kabinetom številka 13 v izmeri 65 m2, na naslovu Ulica Vita Kreigherja
24 v Mariboru, s solastniškim deležem na
vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in na funkcionalnem zemljišču večstanovanjske hiše, vse stoječe na parc. št.
1764/1, 1765,0 2172/2 k.o. Maribor-Grad, ki
še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna
lastnina in je last Dukarić Dominika, EMŠO
1809975500753, stanujočega Maribor, Ulica Vita Kreigherja 24 in Nataše Dukarić,
EMŠO 1310975506137, stanujoče Maribor,
Ulica Vita Kreigherja 24, in sicer vsakega
od 1/2 od celote, zastavljeno v korist upnice
Reiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 14,344.000 SIT s pripadki.
SV 787/2006
Ob-24518/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 787/2006 z
dne 23. 8. 2006, je stanovanje št. 6 v skupni izmeri 68,20 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 101/2 k.o. Stari Dvor, na naslovu
Frankovo naselje 66, Škofja Loka, skupaj
s pripadajočo kletjo in s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi,
last zastaviteljev Zorana Krstića, Frankovo
naselje 66, Škofja Loka in Dušanke Krstić,
Frankovo naselje 66, Škofja Loka, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe za nakup stanovanja z dne 18. 8. 2006, sklenjene s prodajalko Jelovica, lesna industrija,
d.d., Kidričeva 58, Škofja Loka, zastavljeno
v korist Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, Avstrija, identifikacijska št.
1870718, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.500 EUR s pp.
SV 800/2006
Ob-24519/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 800/2006 z
dne 28. 8. 2006, je enosobno stanovanje št.
18 v skupni izmeri 43,48 m2, ki se nahaja v
tretjem nadstropju stanovanjskega objekta,

ki stoji na parc. št. 600/19 k.o. Suha, na
naslovu Frankovo naselje 46, Škofja Loka,
s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču k tej stavbi, last zastaviteljice Mirjane Panić, EMŠO 2908960505734, Frankovo naselje 165, Škofja Loka, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 8. 2006, sklenjene s prodajalcema Bogdanom Ovuka in Živko Ovuka, oba s stalnim
prebivališčem Frankovo naselje 46, Škofja
Loka, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, Avstrija,
identifikacijska št. 1870718, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 63.500 EUR s pp.
SV 801/2006
Ob-24520/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 801/2006
z dne 28. 8. 2006, je stanovanje št. 15 v
izmeri 39,05 m2, v 4. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Deteljica 3,
Bistrica pri Tržiču, Tržič, ki stoji na parc. št.
235/7 k.o. Bistrica, last zastaviteljice Mojce
Nastran, na temelju prodajne pogodbe z
dne 21. 6. 2006, sklenjene s prodajalko Viktorijo Klemenčič, Deteljica 3, Bistrica pri Tržiču, Tržič, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 62.790 CHF, z
obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12
mesečnega liborja in obrestne marže v višini
2% letno, kar ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 3,98% letno in efektivno obrestno
mero za najeti kredit v višini 4,07% letno, z
rokom vračila v 348 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 31. 8. 2035, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih, ki so določeni v
19. točki pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo.
SV 584/06
Ob-24521/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 584/06 z dne
24. 8. 2006, je bila nepremičnina-stanovanje št. 5 v prvem nadstropju stanovanjske
hiše v Trbovljah, Trg svobode 36, ki meri
62,90 m2, last zastaviteljev Gajšek Damjana, EMŠO 0504980500231, stan. Loke 33,
Trbovlje, do 2/3 in Dolinar Špele, EMŠO
3001982505345, stan. Ulica Sallaumines
9a, Trbovlje, do 1/3, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8. 2006, sklenjene
med Dolanc Nežo, kot prodajalko in Gajšek
Damjanom ter Dolinar Špelo, obema kot
kupcema, zastavljena v korist upnice Hypo
Alpe Adria bank d.d., Ljubljana, Dunajska
117, Ljubljana, matična številka 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
82.453,39 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 316/06
Ob-24522/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 316/06 z dne 16. 8. 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.
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št. 5459702, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,500.000 SIT s pripadki.

stavbe na naslovu Strossmayerjeva 10, Maribor, stoječe na parc. št. 1532, pripisani pri
vl. št. 1293 k.o. Maribor-Grad, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 2006
in aneksa z dne 3. 8. 2006, sklenjenih s
prodajalko Marijo Vuč, Majeričeva ulica 8,
Maribor, do celote v lasti Bojana Puklavca,
Gregorčičeva ulica 12, Maribor, zastavljeno
v korist v upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., mat. št. 5860580, Vita Kraigherja
4, 2505 Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,500.000 SIT z valutno
klavzulo, s pripadki.

SV 1329/06
Ob-24523/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1329/06 z dne 25. 8. 2006, je
garsonjera št. 5 v izmeri 33,20 m2, v prvem
nadstropju objekta B 4/1 na Kriški ulici 26 v
Kranju, ki stoji na parc. št. 96/15 k.o. Drulovka, skupaj z dvema kletnima prostoroma in
souporabo skupne sušilnice, last zastavitelja Benjamina Klemenčiča, Frankovo naselje
74a, Škofja Loka, na temelju prodajne pogodbe sklenjene v obliki notarskega zapisa
notarke Marjane Tičar Bešter, SV 696/2006
z dne 9. 8. 2006, s prodajalcema Francem
Andrejem Čebularjem in Bojanom Čebularjem, zastavljena v korist upnice SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 19.245 EUR, z obrestno mero
v višini trimesečnega euriborja + 2,5%, z
zapadlostjo glavnice v 180. zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
dne 18. 9. 2021 in z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 766/2005
Ob-24524/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone z dne 23. 8. 2006,
opr. št. SV 603/2006, je dvosobno stanovanje v drugi etaži, v stanovanjski hiši Ulica
Edvarda Kocbeka 2, Sveti Jurij ob Ščavnici,
s pripadajočimi kletnimi prostori v kleti v skupni izmeri 59,05 m2, ki stoji na parc. št. 663/5
k.o. Jamna, kot glavna nepremičnina, last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 12. 2005, v obliki notarskega
zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, opr. št. SV 766/2005 in pripadajočega
notarskega zapisa zemljiškoknjižnega dovolila z dne 23. 8. 2006, opr. št. SV 602/2006 in
enosobno stanovanje št. 7, s stanovanjsko
površino 33,14 m2 in kletnim prostorom s površino 1,3 m2, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe Stražišče 1, Ravne na Koroškem,
ki stoji na parc. št. 1290/1 k.o. Tolsti vrh, last
dolžnika na podlagi izvirnika notarsko overjene kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
5. 4. 2004, s prodajalcem SGP Kograd GP
Stavbenik d.o.o. – v stečaju, v korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska 12, Maribor, matična številka 5459702, ID številka za
DDV SI42820600, v zavarovanje denarne
terjatve v znesku 2,800.000 SIT, kar predstavlja, na dan sklenitve pogodbe 11.687 EUR
skupne obresti, ki so enake seštevku referenčne obrestne mere in obrestnega dodatka
ter na dan sklenitve pogodbe znaša 5,535%
letno, referenčna obrestna mera je euribor
za šestmesečno obrestno obdobje, ki na dan
sklenitve pogodbe znaša 3,435%, obrestni
dodatek znaša 2,1% letno, zamudne obresti
12,5% letno, efektivna obrestna mera na dan
sklenitve pogodbe 6,15%, kreditojemalec se
zaveže kredit odplačati v 120 enakih mesečnih anuitetah po 30.436 SIT, kar predstavlja na dan sklenitve pogodbe 127 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije. Anuitete
dospevajo v plačilo do vsakega zadnjega
dne v mesecu. Prva anuiteta zapade dne
30. 9. 2006, zadnja pa 31. 8. 2016, v skladu
z anuitetnim načrtom, ki ga izdela banka, z
vsemi stroški in pripadki kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o
zavarovanju kredita.

SV 737/06
Ob-24525/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 737/06 z dne 24. 8. 2006, je bilo
dvosobno stanovanje št. 4 v Celju, Dečkova
50 – visoko pritličje v izmeri 75,37 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih, napravah in objektih ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. 1219/22, k.o.
Spodnja Hudinja, last Cigler Željka, na podlagi menjalne pogodbe z dne 16. 12. 2005,
med kupcem Cigler Željkom in prodajalcem
Nepremičnine Celje d.o.o., zastavljeno v
korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje
– Celovec, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach / Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67.000 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo 28. 2. 2026.
SV 631/06
Ob-24526/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 631/06 z dne 24. 8. 2006,
je stanovanje št. 22, ki se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Cesta revolucije 2a, Jesenice, ki stoji na
parc. št. 518/4 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
61,08 m2, last zastaviteljev Davida Peternela
in Monike Peternel, vsakega v deležu do 1/2,
na podlagi pogodbe za prodajo stanovanja
z dne 19. 7. 2006, sklenjene s prodajalcem
Ludvikom Peternelom, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 58.970 CHF s pripadki.
SV 1262/2006
Ob-24527/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1262/2006 z dne
24. 8. 2006, je poslovni prostor št. K.1.14
namenjen za popravilo tekstilnih izdelkov
in sprejem v pranje in čiščenje, v izmeri
35,42 m² v 1. kleti TPC city Maribor – parc.
št. 1771 k.o. Maribor Grad, last Osrajnik Bojana, stan. Maribor, Krčevinska 19, na temelju prodajne pog. z dne 5. 8. 1996 in njenega
aneksa, zastavljen v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
48.830 EUR s pp, v EUR oziroma SIT protivrednosti EUR po podjetniškem prod. tečaju
upnice na dan plačila.
SV 756/06
Ob-24667/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 756/06 z dne 30. 8. 2006, je bilo
dvosobno stanovanje, ident. št. 4.E, v 4.
etaži, v izmeri 81,72 m2, na naslovu Levstikova 5, Celje, ki stoji na parc. št. 2116, vl.
št. 2517, k.o. Celje, last Gorišek Ksenije,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 8. 2006, med prodajalcem Radovanovič
Jedertom in kupcem Gorišek Ksenijo, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,000.000 SIT, s pripadki, ki zapade
v plačilo 31. 8. 2016.
SV 263/06
Ob-24668/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka
iz Ormoža, opr. št. SV 263/06 z dne 29. 8.
2006, je bilo celotno dvosobno stanovanje
št. 6 v izmeri 45,57 m2, s pripadajočo shrambo, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske
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SV 1282/2006
Ob-24669/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1282/2006 z dne
25. 8. 2006, je poslovni prostor št. P.1.17 v
izmeri 85,88 m² v pritličju, poslovni prostor
št. P.1.18, namenjenem za trgovino s fotomaterialom in izdelavo fotografij v izmeri
44,17 m² v pritličju, parkirno mesto številka
22 in parkirno mesto številka 23 v 4. kleti podzemne garaže, vse v TPC City, Vita
Kraigherja 5 – parc. št. 1771 k.o. Maribor
grad, last Marković Zorana, stan. Maribor,
Betnavska 44, na temelju kupoprodajne
pog. z dne 22. 9. 1999 in prodajne pog.
št. 135-035/242-96 z dne 3. 7. 1996, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarnih terjatev v skupnem znesku
1,261.000 EUR s pp, v EUR oziroma SIT
protivrednosti EUR po podjetniškem prod.
tečaju upnice na dan plačila.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 63/2005-18
Os-23998/06
V stečajnem postopku nad dolžnico Suzano Miklavčič s.p., splošna gradbena
dela – v stečaju, Srakovlje 13, Kranj, bo
narok za preizkus terjatev dne 6. 10. 2006
ob 10. uri (in ne 29. 9. 2006 ob 9.30) v sobi
št. 113/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 8. 2006
St 22/2006-20
Os-23999/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
JIM, Jesenice, d.o.o. – v stečaju, Spodnji
plavž 6b, Jesenice, bo narok za preizkus
terjatev dne 6. 10. 2006 ob 9.30 uri (in ne
29. 9. 2006 ob 9. uri) v sobi št. 113/I tega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 8. 2006
St 26/2006
Os-24015/06
I. 1. Z dnem 22. 8. 2006 se začne postopek prisilne poravnave dolžnika Alojz Koren s.p., posredništvo in trgovina Murska
Sobota, Zvezna ulica 6, Murska Sobota,
matična številka 5795911, davčna številka
80393187.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-51100266
položi predujem za stroške postopka v višini 1,500.000 SIT, v roku 30 dni.
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3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
K prijavi terjatve morajo priložiti dokaz o
plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote
prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100266.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob progi 53.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 22. 8. 2006 nabije na oglasno desko sodišča.
II. Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, DURS, Davčni urad Murska Sobota, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije Ljubljana, Zunanji oddelek v Murski Soboti,
2. SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
3. Celcar Lidija, Lokavci 13,
4. Mesarija Hanžekovič, Mirko Hanžekovič s.p., Ulica Frana Kovačiča 8, Veržej
in
5. Nevenka Ladinek, Zvezna ulica 6,
Murska Sobota – predstavnica delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 8. 2006
St 24/2006
Os-24095/06
1. Z dnem 23. 8. 2006 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Gyoerek Jože
s.p., Servis bele tehnike, Razlagova ulica 5, Murska Sobota, matična številka
5324290000, davčna številka 11248904.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi Martin Sreš iz Radenec, Prisojna cesta
27.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih
in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani
taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100246.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 20. 11. 2006 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
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6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 8. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
se pošlje v objavo Uradnemu listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in
prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2006
St 18/2004
Os-24248/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2004 z dne 10. 7. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Repe Dragica s.p., Gostilna Zadruga, Zgornje Gorje
7a, Zgornje Gorje.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 8. 2006
St 43/2000
Os-24400/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Fistrade, finančne
storitve, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Spodnja Idrija – v stečaju, sklenilo:
Potrdi se popravljen in dopolnjen osnutek za glavno razdelitev, ki ga je stečajni
upravitelj Dušan Taljat predložil 28. 7. 2006
z datumom 27. 7. 2006.
Narok za obravnavanje takega osnutka
za glavno razdelitev se določi na 23. 10.
2006 ob 8.30 v sobi št. 110/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2006
St 43/2000
Os-24401/06
To sodišče v stečajnem postopku zoper
stečajnega dolžnika Fistrade, finančne
storitve, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Spodnja Idrija – v stečaju, obvešča, da
bo četrti narok za preizkus terjatev 23. 10.
2006 ob 8.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2006

Izvršbe
In 2006/00058
Os-22578/06
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Capl Natalije, Gubčeva 9, Krško,
zoper dolžnika Capl Darka, Cesta 4. julija 48,
Krško, zaradi izterjave preživnine v znesku
1,330.528,20 SIT s pp, po sodnem izvršitelju
Robertu Dornu iz Krškega, dne 4. 7. 2006
zarubilo nepremičnino, to je 1/2 nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
trisobno stanovanje št. 10, v III. nadstropju
stanovanjskega objekta v Krškem, Cesta 4.
julija 48, Krško, v izmeri 72,27 m2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnica zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko
pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 7. 2006

In 2006/00059
Os-22579/06
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Capl Sare, Gubčeva 9,
Krško, zoper dolžnika Capl Darka, Cesta
4. julija 48, Krško, zaradi izterjave preživnine v znesku 1,582.334,50 SIT s pp, po sodnem izvršitelju Robertu Dornu iz Krškega,
dne 4. 7. 2006 zarubilo nepremičnino, to je
1/2 nepremičnine, ki je vpisana v zemljiško knjigo, to je trisobno stanovanje št. 10,
v III. nadstropju stanovanjskega objekta v
Krškem, Cesta 4. julija 48, Krško, v izmeri
72,27 m2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnica zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko
pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 7. 2006
In 2005/01233
Os-22585/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 9. 2002, opr. št. I 2002/01672, je
bil dne 1. 3. 2006 opravljen v korist upnika
Mastra d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana, rubež
stanovanja v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Steletova 6 v Ljubljani,
last dolžnika Zukanovič Ismeta, Steletova
6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2006
In 2005/00994
Os-23607/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 10. 2005 opr. št. In 2005/00994, je
bil dne 13. 4. 2006 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona, Letališka
130, Ljubljana, rubež stanovanja št. 8, ki se
nahaja v nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Polje cesta IV/18 v Ljubljani, v bruto
izmeri 61,05 m2, last dolžnika Štrkalj Zdravka, Polje cesta VI/18, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2006
In 06/00048
Os-23747/06
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi tega sodišča opr. št. In 06/00048,
upnika Radić Milana s.p., Postojna, proti
dolžniku Ninković Brunu, Pretnarjeva ulica
15, Postojna, na podlagi pravnomočnega
sklepa o izvršbi tega sodišča In 06/00048
z dne 15. 5. 2006, po sodnem izvršitelju
Franku Slavcu iz Kopra, dne 11. 7. 2006
opravilo rubež dolžnikove nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja
št. 10 v izmeri 77,5 m2, v četrtem nadstropju stanovanjske hiše na Pretnarjevi 15 v
Postojni.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 8. 2006
In 235/2005
Os-22583/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju pod opr. št. In 235/2005, In 236/2005,
In 237/2005, In 238/2005, In 239/2005
in In 240/2005 z dne 6. 1. 2006, pravnomočnimi dne 30. 1. 2006, v korist upnika
Habit, d.o.o., Kersnikova 11, Velenje, zoper dolžnika Boštjana Oštirja iz Velenja,
Prešernova 20, zaradi izterjave 179.040
SIT s pp, 110.365 SIT s pp, 95.864 SIT s
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pp, 79.352 SIT s pp, 59.037 SIT s pp in
166.207 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo
predstavlja stanovanje št. 6, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Prešernova 20 v Velenju, v skupni izmeri 75,25 m2,
ki stoji na parc. št. 2647, vpisani pri vl. št.
497, k.o. Velenje in katerega lastnik je dolžnik do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 6. 2006

dolžnika zastopal, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 6. 2006

In 220/2005
Os-22584/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju pod.
opr. št. In 220/2005 z dne 17. 11. 2005, v
korist upnika Habit, d.o.o., Kersnikova 11,
Velenje, zoper dolžnika Zvonimirja in Đurđico Štamol, Šercerjeva 18, Velenje, zaradi
izterjave 234.357 SIT s pp, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo predstavlja stanovanje št. 24, v VII.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Šercerjeva 18 v Velenju, v skupni izmeri
82,92 m2 in katerega lastnika sta dolžnika
vsak do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 7. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3399/2004
Os-22885/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
28. 2. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Eurocomp d.o.o., Mariborska 91,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 1975, za stanovanje v
stanovanjski hiši Čopova 25, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Celje, kot prodajalcem in Ljubljansko banko, podružnica
Celje, kot kupcem, za stanovanje v izmeri
44,65 m2, ident. številka 1073.E, vpisanem
pri vl. št. 2270/4, k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju v stan. hiše Čopova 25, Celje, s površino
44,65 m2, št. identifikatorja 1073.E, vpisanem v vl. št. 2270/74, k.o. Celje, se zahteva
v korist Eurocomp d.o.o., Mariborska 91,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2006
Dn 966/2006
Os-22657/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
5. 6. 2006, Dn 966/2006, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 4. 4. 1988, št. 73-88,
sklenjene med GIP Ingrad Celje, kot prodajalcem ter Malgos Slovenske Konjice in
Leonido Ceglar ter Erihom Ceglarjem, oba

stanujoča Ulica bratov Mernik 10, Zreče,
kot kupci;
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 11. 1991, sklenjene med OZ Malgos
p.o., Slovenske Konjice in Leonido Ceglar,
Cesta na Roglo 11f, Zreče, kot kupcem.
Pogodbi se nanašata na prodajo stanovanja v 3. in 1. etaži, v izmeri 56,35 m2, Cesta na Roglo 11f, Zreče, št. 9.E, vpisanega
v vl. št. 1016/9, k.o. Zreče. Pogodbi sta se
po izjavi predlagatelja postopka Poslovni
sistem Mercator d.d., Ljubljana, izgubili.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Poslovni sistem Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, Ljubljana, matična št.
5300231.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 4. odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 7. 2006
Dn 967/2006
Os-22658/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
5. 6. 2006, Dn 967/2006, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
z
dne
5. 2. 1992, št. 22/92, sklenjene med GIP
Ingrad Celje p.o., Lava 7, Celje, kot prodajalcem in Grafiko Gracer d.o.o., Okrogarjeva
2, Celje, kot kupcem;
– aneksa št. 1 z dne 18. 7. 1994, h kupoprodajni pogodbi z dne 5. 2. 1992, št. 22/92,
sklenjenega med GIP Ingrad Celje p.o. Lava
7, Celje, kot prodajalcem in Grafiko Gracer
d.o.o., Okrogarjeva 2, Celje, kot kupcem.
Pogodbi se nanašata na prodajo stanovanja v izmeri 53,23 m2, Cesta na Roglo
11h, Zreče, št. 107.E, vpisanega v vl. št.
1015/30, k.o. Zreče. Pogodbi sta se po izjavi predlagatelja postopka Poslovni sitem
Mercator d.d., Ljubljana, izgubili. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist predlagatelja
Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska
cesta 107, Ljubljana, matična št. 5300231.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 7. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
Ig 2004/00603
Os-19704/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. Ig 2004/00603 z
dne 26. 7. 2004, se dolžniku Matjažu Kalanu, Bertoncljeva ul. 5, Kranj, postavi začasni
zastopnik, odvetnik Aljoša Drobnič, Staneta Žagarja 14, Kranj. Začasni zastopnik bo

Stran

N 19/2006
Os-23746/06
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je dne 6. 6. 2006 s sklepom v nepravdni zadevi N 19/2005, predlagatelja Trade Export,
storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Prešernova 1, Loče, ki ga zastopa direktor
Iztok Potočnik, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic, zoper
nasprotna udeleženca 1. Buser Zvonka
iz Loč, Loče 101 in 2. Ferjuc Bogdana,
nazadnje stanujočega Laporska cesta 24,
Poljčane, sedaj neznanega bivališča nekje
v Nemčiji, drugemu nasprotnemu udeležencu Ferjuc Bogdanu, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Brumec Iztoka iz
Slovenskih Konjic.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 16. 8. 2006

Oklici pogrešanih
N 28/2006
Os-23618/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Umer Marčela, Ulica
Nade Žagar 2, Koper, 2. Marancina Petra,
Babiči 15a, Marezige, ki ju zastopa odvetnica Seli Mohorič Peršolja iz Kopra, zoper
nasprotnega udeleženca Koren Ivana, sina
Josipa, neznanega prebivališča, nazadnje
stanujočega v Babičih, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Marija Šonc, zaradi predloga za razglasitev pogrešanca za
mrtvega, po dne 20. 6. 2006 opravljenem
naroku sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Koren Ivana, sina Josipa, neznanega
prebivališča, nazadnje stanujočega v Babičih.
Pogrešanega se poziva, naj se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica
ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2006
N 18/2004
Os-22514/06
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razglasitvi pogrešanega Mirana Spahića, roj. 9. 8. 1965 v Mariboru, z zadnjim
stalnim bivališčem Rožna ulica 6, Mirna, za
mrtvega. Pogrešenemu je bila postavljena
skrbnica za posebni primer Zdenka Baranašič, Rožna ulica 4, Mirna. Zadnjič se je
oglasil decembra 1991 in povedal, da se
nahaja v hrvaški vojski v vojni za Osijek
Vukovar.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti po 24. 9. 1991, naj
to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 4. 7. 2006
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1228/2006
Rg-23614/06
Družba Gorenjski kabel, podjetje za
izgradnjo in upravljanje kabelsko komunikacijskih sistemov, d.o.o., Žirovnica, s
sedežem Moste 26a, Žirovnica, vpisana
na reg. vl. št. 1/05552/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo:
Bernard Roman, Moste 26b, Žirovnica, Ilić
Mičo, Zabretova ulica 1a, Ljubljana in Porenta Miran, Lamutova ulica 23, Ljubljana.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 2006
Srg 1274/2006
Rg-23745/06
Družba Vita – Kovačič & Co., svetovanje, trgovina, gostinstvo in storitve, k.d.,
s sedežem Tavčarjeva 22, Kranj, vpisana
na reg. vl. št. 1/06860/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenici Kovačič Jelka in Kovačič Neža
– Jožefa, obe Rateče 87a, Rateče.
Zoper sklep družbenic o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 8. 2006
Srg 06984/2006
Rg-22539/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe D & D Marketing
in prodaja d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba D & D Marketing in prodaja
d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/39244/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
12. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Deršek Ivan, Gabrov trg
5, Ljubljana, 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. člena 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 10. 7. 2006
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Srg 04339/2006
Rg-22556/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Videnšek,
trgovina z optičnimi pripomočki in ambulanta, d.o.o., Ljubljana, Štihova 9a, ki jo
zastopa notar Jože Rožman iz Domžal,
objavlja sklep:
Videnšek, trgovina z optičnimi pripomočki in ambulanta d.o.o., Ljubljana, Štihova 9a, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Železnik Videnšek Marija,
Ljubljana, Štihova 9a, 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 iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa,
Tavčarjeva
6,
Ljubljana,
štampiljko
pravokotne oblike z napisom EMPIRIA
STRATEGIES SL, podružnica v Ljubljani,
Peričeva ul. 25, Ljubljana. gni-233488

Priglasitvene liste preklicujejo
Gnidica Koviljka s.p., Drenikova
ulica 17, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
033843/3233/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnh-233693

Potne listine preklicujejo
Ancel Tomo, Jezdarska ulica 008,
Maribor, potni list, št. P00437859, izdala UE
Maribor. gnh-233439
Arnejčič Anton, Pliberškova ulica 020,
Maribor, potni list, št. P00263779, izdala UE
Maribor. gnh-233639
Beganović Elvir, Gradišnikova ulica
18, Borovnica, potni list, št. P00698209.
gnt-233402
Devetak Marjan, Vojkova cesta 5,
Ljubljana, potni list, št. P00703940.
gni-233663
Doberšek Marina, Železno 16/c, Žalec,
potni list, št. P00859993. gnv-233400
Dobranja Marko Dalin, Prešernova ulica
7, Radovljica, potni list, št. P00927433.
gnj-233487

Doles Rok, Knafljev trg 016, Ribnica,
potni list, št. P00767275, izdala UE Ribnica.
gnl-233810
Firbas Bojan, Cogetinci 060, Cerkvenjak,
potni list, št. P00677904, izdala UE Lenart.
gni-233813
Glavica Bojan, Medribnik 15, Ptuj, potni
list, št. P01166622. gny-233597
Grašinar Sandra, Gomolsko 20,
Gomilsko, potni list, št. P01062433.
gnz-233571
Grgić Mladenko, Gabrje pri Sioteski
5, Novo mesto, potni list, št. P01090881.
gny-233797
Halilović
Svetlana,
Šavna
Peč
1/b, Hrastnik, potni list, št. P00327773.
gnm-233534
Horvat Bogdan, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, potni list, št. P00255958.
gnj-233662
Hrustanović Edis, Vrtnarija 001C,
Vrhnika, potni list, št. P00877618, izdala
UE Vrhnika. gnh-233814
Juhant Pavel, Tunjice 009, Kamnik,
potni list, št. P00366288, izdala UE Kamnik.
gnd-233818
Kogovšek Tina, Rovte 101, Logatec,
potni list, št. P00771151. gnn-233583
Kufner Željko, Huda Jama 14, Laško,
potni list, št. P00262643. gnq-233405
Mesarič Laura, Kvedrova cesta 10,
Ljubljana, potni list, št. P00872707.
gnh-233664
Novak Rok, Jurčičeva ulica 9,
Novo mesto, potni list, št. P00768925.
gno-233407
Nussdorfer Ivan, Cesta Ix korpusa 5,
Solkan, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000203338. gns-233578
Pevec Dejan, Trg svobode 4, Moravče,
potni list, št. P00519053. gnu-233401
Pinter Stanka, Koroška cesta 115C,
Maribor, potni list, št. P00922193, izdala UE
Maribor. gnk-233436
Potrč Boris, Antoličičeva ulica 006,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00675629, izdala UE Maribor. gnj-233437
Ravnik Ana, Pupinova ulica 006, Maribor,
potni list, št. P00298370, izdala UE Maribor.
gnf-233641
Ribič Marija, Strossmayerjeva ulica
34, Maribor, potni list, št. P00520062.
gnk-233636
Rojina Stankovič Miša, Cesta 1. maja
35, Kranj, potni list, št. P00918978.
gnx-233398
Rozman Matjaž, Pečinska ulica 022D,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00358996,
izdala UE Ljubljana. gnn-233433
Rupert Mojca, Prisojna ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00379829, izdala
UE Ljubljana. gne-233642
Stanonok Filipič Nina, Sušnikova cesta
8, Vrhnika, potni list, št. P00764224.
gns-233403
Svržnjak Nataša, Trg komandanta
Staneta 5, Ljubljana, potni list, št.
P01181247. gnk-233661
Šimenc Tatjana, Savska cesta 1/a, Bled,
potni list, št. P00394237. gno-233607
Šterbal Anita, Strma pot 017, Lenart
v Slov. goricah, potni list, št. P00932828,
izdala UE Lenart. gnj-233812
Šuen Matija, Voljčeva cesta 007, Vrhnika,
potni list, št. P00305408, izdala UE Vrhnika.
gng-233815
Šuligoj Marcel, Breg pri Litiji 41, Litija,
potni list, št. P00358718. gng-233665
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Šušković Darko, Zagorica 009, Ig, potni
list, št. P00777620, izdala UE Ljubljana.
gni-233438
Terzić Amir, Cesta maršala Tita 062,
Jesenice, potni list, št. P00494700, izdala
UE Jesenice. gnm-233809
Vatovec Bogo, Rutarjeva ulica 003,
Tolmin, potni list, št. P00605470, izdala UE
MZZ. gnf-233816
Veršič Aleksander, Hrastovec v Slov.
goricah 031, Lenart v Slov. goricah, potni
list, št. P00824792, izdala UE Lenart.
gne-233817
Vogrin Marjan, Hotinjska cesta 108,
Orehova vas, potni list, št. P00561280,
izdala UE Maribor. gnm-233434
Vogrinčič Friderik, Podgrajska cesta
009B, Ljubljana, potni list, št. P00693384,
izdala UE Ljubljana. gnl-233435
Vrbnjak Sara, Nova ulica 44, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. P00989419.
gnw-233399
Zidar Zdravko, Sotensko pod Kalobjem
006A, Šentjur, potni list, št. P00722081,
izdala UE Šentjur pri Celju. gng-233640
Žagar Jože, Birčna vas 27, Novo mesto,
potni list, št. P00742583. gnp-233406
Žagar Zdravko, Dvorje 068, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. P00885327,
izdala UE Kranj. gnk-233811

Kastelic Lucija, Periška cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002017217.
gnn-233658
Kastelic Mojca, Periška cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000472565.
gnp-233656
Kastelic Peter, Periška cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001317856.
gnm-233659
Kastelic Roman, Periška cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000326871.
gnl-233660
Kavčič Nataša, Polica 14, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001094060. gns-233603
Kavnik Ivan, Topolšica 197, Topolšica,
osebno
izkaznico,
št.
000026780.
gnn-233733
Kelbl Blaž, Bohinjska Bela 12, Bohinjska
Bela, osebno izkaznico, št. 000074676.
gnn-233608
Klasan Stijo, Kovaška ulica 1, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000609343.
gnh-233789
Klep Fiona Fia, Vrhovčeva cesta
15/a, Log pri Brezovici, osebno izkaznico,
št. 001753604. gns-233353
Kolar Andreja, Šentjanž nad Štorami 12/a,
Štore, osebno izkaznico, št. 001586419.
gnr-233654
Kolevski
Dragomir,
Visoče
8/a, Tržič, osebno izkaznico, št. 000635936.
gnb-233370
Kores Ivan, Orožnova ulica 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000603363.
gnd-233568
Košir Drago, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000001167.
gnk-233511
Kotnik Mitja, Lobnica 3, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001326663. gny-233647
Kovačič Mihaela, Mali Vrh 21/b,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001578100.
gnt-233502
Kramperšek Stanislav, Prijateljeva ulica
5, Šentjur, osebno izkaznico, št. 001554979.
gnw-233599
Krašovec Miro, Cesta revolucije 6,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000446772.
gnd-233593
Kresnik Jan, Ihan, Breznikova cesta 103,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001224971.
gnh-233364
Kunstler Bernardka, Valvazorjev trg 7,
Litija, osebno izkaznico, št. 001354218.
gnu-233551
Lavre Janez, Mislinjska Dobrava 42/c,
Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico,
št. 002026922. gnj-233762
Leben Andrej, Maroltova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001906169.
gnv-233525
Lešnik Marica, Mariborska cesta 163,
Celje, osebno izkaznico, št. 000423696.
gnq-233655
Linde Teja, Suhadole 51, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001599816.
gnv-233575
Lindič Anton, Planinska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000394080.
gns-233528
Lukec Ana, Nahtigalova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000666642.
gno-233532
Lukunić Antonija, Dobrova 5, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
000436006.
gng-233515
Majerič Silvija, Ruska ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000872901.
gnn-233633

Osebne izkaznice preklicujejo
Andolšek Jože, Rakovniška ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385587.
gnl-233510
Arsić Aleksandra, Antoličičeva ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001610086.
gnq-233630
Berčič Aljaž, Kamnica, Pot v gorice 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002001863.
gno-233632
Bernard Milica, Breg 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 001625962. gnv-233650
Bernardič Primož, Kajuhova ulica 14,
Krško, osebno izkaznico, št. 001031895.
gnh-233564
Bernik Mitja, Gorenje polje 18, Anhovo,
osebno
izkaznico,
št.
001762430.
gnp-233581
Bizovičar Anton, Prelesje 12, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000052442.
gnm-233559
Bošnak Nataša, Trimlini 35/c, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000677149.
gnt-233377
Božič Ana, Ulica bratov Hvalič 55,
Kromberk, osebno izkaznico, št. 001906086.
gno-233582
Božič Janez, Selca 134, Selca, osebno
izkaznico, št. 001101068. gno-233557
Bremec Alojz, Cesta v Lokrovec 45,
Celje, osebno izkaznico, št. 000084850.
gnx-233648
Brulc Franc, Staro sejmišče 34,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001424422.
gnr-233554
Černe Bogomir, Rožna ulica 1,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001131473.
gnk-233361
Črnjač Berločnik, Kantetova ulica 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001150262.
gny-233522
Čuček Lizika, Jiršovci 45, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000694964. gnb-233595

Dinova Stana, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001501648.
gnt-233602
Doberšek Iztok, Železno 16/c, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000808961.
gnc-233569
Doberšek Marina, Železno 16/c,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001310345.
gnb-233570
Drevenšek Rajmund, Šubičeva ulica 3/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001058789.
gnr-233629
Eterović Vjekoslav, Bratovševa ploščad
29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000612386. gnh-233514
Femec Ana, Neubergerjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000898859.
gnj-233512
Ferk Jožef, Srebotje 2, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000726769.
gnk-233586
Fogec Vesna, Slomškova ulica 66,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001429242. gnx-233548
Fošnarič Jože, Varlovo naselje 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000534240.
gnv-233625
Frlic Pavel, Gorenja Dobrava 12, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001722951.
gnp-233556
Gotvajn Branko, Senešci 4, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000970550.
gnb-233645
Gračner Tadeja, Planina pri Sevnici 77/a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001718522.
gnv-233600
Grahonja Končeta, Engelsova ulica
4, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001732229. gnx-233773
Grum Angela, Vojkova cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000076774.
gnr-233529
Hamer Boštjan, Podgorje 26, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001938126.
gnl-233585
Hari Andreja, Srednja vas pri Polhovem
gradcu 5 a, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 001188492. gnd-233543
Hrovat Tina June, Ob Ljubljanici 36 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001295620.
gnu-233526
Ivanović Ljuba, Hrušica 119, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
000844065.
gne-233592
Jahja Halim, Trg Miloša Zidanška 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000429824.
gnw-233624
Jamnik Urban, Mala Ilova Gora 14,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001407164.
gnh-233614
Jazbec Katja, Prečna pot 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000782492.
gnv-233350
Jeklič Nina, Pražakova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001955428.
gng-233540
Jernejc Gregor, Pece 9, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001858513.
gni-233613
Juhart Erjavec Gabrijela, Novo Polje,
cesta VII/55, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000354017. gnw-233524
Kanec Milena, Kamnogoriška cesta 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000573314.
gnq-233530
Kastelic Domen, Periška cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001619028.
gno-233657
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Martinčič Drago, Sopota 2, Podkum,
osebno
izkaznico,
št.
001691579.
gnv-233550
Matovič Val, Obrtniška cesta 13,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001736803.
gnr-233779
Mihalič Tamara, Nasirec 3/a, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001123107.
gnj-233337
Mikerević Mirislav, Naselje heroja
Maroka 9, Sevnica, osebno izkaznico, št.
000699338. gnr-233504
Miklavčič Daniel, Goriška ulica 2, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000138876.
gnm-233759
Milanovič Rok, Ravnik 24, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 000278229.
gnh-233314
Možek Alisa, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001381974.
gnh-233539
Najžar Branko, Miklavž pri Ormožu 47,
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaznico, št.
001489931. gnc-233644
Novak Gregor, Belokranjska ulica 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001955999.
gnm-233634
Odlazek Petra, Zagrad 37, Celje, osebno
izkaznico, št. 000363849. gnw-233649
Pangeršič Nataša, Kettejeva ulica 19,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001872317.
gni-233563
Pavlič Drago, Zvonarska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001689907.
gnt-233527
Peče Maša, Dergomaška ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000580860.
gng-233519
Pečelin Alojz, Partizanska cesta 11,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000686070.
gng-233615
Pečenko Tomaž Janez, Čepovanska 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000704854.
gnp-233331
Pečnik Anton, Vrtnarija 7/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000167347.
gnw-233349
Pekez Stanko, Kal nad Kanalom 119,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001819393.
gne-233567
Pepaj Balaj Violeta, Obrežna ulica 85/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000388007.
gnj-233637
Pezjak Peter, Spodnja Korena 54/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001390000.
gni-233638
Pišot Alenka, Frenkova ulica 17,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000922448. gnx-233623
Poslesek Ivan, Toledova ulica 27,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000250453.
gnz-233646
Potrč Boris, Antoličičeva ulica 6, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000192052. gns-233628
Prezelj Nataša, Križ 70/c, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001908883.
gnn-233558
Pušar Tomaž, Puštal 104, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000705713.
gnk-233561
Railić Nataša, Hudalesova ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001441144.
gnp-233631
Rajgelj Martin, Kropa 87, Kropa, osebno
izkaznico, št. 000947783. gnm-233609
Ravnik Ana Valerija, Pupinova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001122256.
gnt-233627
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Ribič Marija, Strossmayerjeva ulica 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000821035.
gnl-233635
Rogina Kristina, Stara lipa 4, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001448707.
gng-233340
Rous Gorazd, Krška vas 2, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001035639.
gnq-233380
Rous Kristina, Kantetova ulica 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001904889.
gnz-233521
Rous Tomaž, Krška vas 2, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000257809.
gnp-233381
Rous Tristan, Kantetova ulica 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001904888.
gnb-233520
Savčić Danilo, Trg Rivoli 6, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000381596. gnz-233396
Scheicher Neža, Na zelenici 5/a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001270222.
gnq-233605
Selišek Gorazd, Draženska cesta 30,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000666320.
gnz-233596
Simoniti Vid, Slovenska cesta 9 b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001293526.
gno-233507
Smerkolj Stojan Tadej, Lipahova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001027004.
gnf-233541
Smolej Matjaž, Golnik 123, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
001909393.
gny-233397
Stanojević
Manuela,
Godnje
7,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001763941.
gnf-233791
Stiplošek Franc, Stranje 24/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000982835.
gny-233372
Strle Gauthier Pavel Paul, Rozmanova
ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001801871. gnm-233509
Strle Sabina, Rozmanova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000208751.
gnn-233508
Strmčnik Tadej, Javornik 63, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001634031.
gnz-233771
Strmšek Pavlek, Koble 16/b, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001736920.
gno-233732
Šalehar Jožef, Turjaško naselje 15,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001757080.
gnt-233552
Šarić Sanel, Gorenjska cesta 33/b,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000587339.
gnp-233606
Šehovič Narcisa, Celovška cesta 93 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000233359.
gnq-233505
Šereg Rajko, Grliče 12, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001914308.
gnx-233373
Šibić Tatjana, Celovška cesta 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001103626.
gne-233517
Šorli Klara, Prvačina 98/a, Prvačina,
osebno
izkaznico,
št.
001616155.
gnq-233580
Štemberger Karmen, Čopova ulica 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 001776670.
gns-233653
Šterbal Nina, Strma pot 17, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001913470. gnx-233523
Šterbal Nina, Strma pot 17, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001913470. gnp-233531

Šuštaršič Anica, Preserje 29, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000398094.
gnc-233719
Šuštaršič Anja, Preserje 29, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001904868.
gny-233722
Tabaković Ajka, Malgajeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000259724.
gnf-233516
Terčelj Dušan, Ježica 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001634451.
gni-233513
Tomažič Tina, Pristava pri Višnji Gori
13, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
001605724. gnr-233379
Trpin Jakob, Ravne pri Cerknem 24/a,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 001239657.
gnf-233616
Valadžija Stojan, Ulica dr. Babnika 15,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001773046. gny-233572
Vede Lucija, Menardova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095391.
gnn-233533
Veselič Franc, Šlandrova cesta 30,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000975847.
gnj-233562
Vidic Tjaša, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001274672. gny-233622
Vidovič Janez, Stojnci 83, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000304965. gnx-233598
Voglar Maja, Meje 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001674156. gnc-233594
Volk Angela, Suhorje 34, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000899460.
gnc-233394
Vrhovec Levin, Jakhlova cesta 14,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000458087.
gno-233382
Vučina David, Štajerska vas 10,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000334156. gns-233778
Vujović Nadja, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001254376.
gnd-233518
Zorčič Igor, Velie Malence 49/c,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001365007.
gnu-233501
Zorko Primož, Kristan Vrh 5/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001335137.
gnw-233374
Žibert Franc, Vodnikovo naselje 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001303131.
gne-233542
Živič Jasmina, Armeško 52, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
000985552.
gng-233565
Žokš Rok, Gorkega ulica 20, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001618853.
gnu-233626

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Avguštin Trivić Breda, Hacquetova ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000613208, reg. št. 56486, izdala UE
Ljubljana. gnc-233419
Bajželj Bojana, Preradovičeva ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001609096, reg. št. 253246, izdala UE
Ljubljana. gnd-233418
Ban Jelena, Češča vas 37, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000923759, izdala UE Novo mesto.
gnq-233555
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Ban Vesna, Birčna vas 64, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001658900, izdala UE Novo mesto.
gnm-233584
Begić Marko, Delavska cesta 37,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000807414, reg. št. 29816, izdala UE Kranj.
gnc-233794
Bezjak
Peter,
Spodnja
Korena
54/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 002044724, reg. št.
74163, izdala UE Maribor. gne-233392
Bobnar Zdenka, Francarija 8, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1672793, reg. št. 13579, izdala UE
Kranj. gns-233503
Božič Svetlana, Gogalova ul. 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1375497, reg. št. 52207, izdala UE Kranj.
gnv-233675
Brulc Primož, Dolž, Jesenovec 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1271015, izdala UE Novo mesto.
gns-233553
Bucik Kristina, Videmska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001776080, reg. št. 259179, izdala UE
Ljubljana. gnf-233416
Bura Ivo, Zelena ulica 4, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000055247, izdala UE Izola. gno-233332
Cerar Blaž, Zgornje Prapreče 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001879728, reg. št. 27046, izdala UE
Domžale. gne-233367
Čampa Boris, Obrtniška ulica 18,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2246658, reg. št. 43469, izdala UE
Domžale. gnd-233368
Debeljak Ivo, Robindvor 92, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 187556, izdala UE Dravograd. gnc-233544
Doberšek Marina, Železno 16/c,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1757311, izdala UE Žalec. gnd-233318
Dražnik Andrej, Trg 4. julija 32,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1381337, reg. št. 17876, izdala UE
Ravne na Koroškem. gny-233547
Duff Paula, Vas 45, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002004690,
izdala UE Ljubljana. gnm-233309
Dužnik Sebastjan, Globočnikova ulica
24, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002054550, izdala UE Postojna.
gnd-233393
Erjavec Roman, Ravenska vas 35/b,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1895056, reg. št. 13587, izdala
UE Zagorje. gnd-233643
Ferk Jožef, Srebotje 2, Pesnica pri
Mariboru,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001539264,
izdala UE Pesnica. gnj-233587
Flegar Renata, Beznovci 31, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001187607, izdala UE Murska Sobota.
gng-233740
Florian
Čeh
Branka,
Pobrežje
142/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2064574, izdala UE Ptuj. gnb-233770
Fogec Vesna, Slomškova ulica 66,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001838646, izdala UE Murska
Sobota. gnh-233739
Fortun Marjeta, Obrh 31, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5363,
izdala UE Črnomelj. gnb-233320
Fras Smiljan, Ob gozdu 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S

Krajnc Boštjan, Zabukovica 129/g,
Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411971, izdala UE Žalec. gno-233482
Kramperšek
Stanislav,
Prijateljeva
ulica 5, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 000108303,
reg. št. 1401, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-233601
Kunaver Rok, Čemažarjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001342812, reg. št. 230608, izdala UE
Ljubljana. gnm-233409
Laharnar Ivan, Ulica Toma Brejca 10,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 000681882, izdala UE Nova Gorica.
gnk-233786
Lavre Janez, Mislinjska Dobrava
42/c, Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003083357,
reg. št. 9435, izdala UE Slovenj Gradec.
gnk-233761
Lazar Janez, Veščica pri Murski Soboti
4, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A;B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 002042189,
izdala UE Murska Sobota. gnm-233734
Lazarević Predrag, Cesta na Roglo
17/b, Zreče, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001451379, reg.
št. 14747, izdala UE Slovenske Konjice.
gni-233588
Leber Viktor, Dramlje 1, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 001499412,
izdala UE Šentjur pri Celju. gng-233369
Lindič Anton, PLaninska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000091675, reg. št. 42780, izdala UE
Ljubljana. gnn-233408
Lipoglavšek Darjan, Ulica Milkana Kosa
3, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001391628, reg. št. 11568, izdala UE
Laško. gny-233347
Lovrenčič Mira, Drbetinci 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2130698, izdala UE Ptuj. gni-233338
Lukan Joško, Spodnja Lipnica 3, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 1712568, reg. št. 18091. gnx-233673
Maraž Danči, Platiševa ulica 27,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001414696, reg. št. 12033, izdala UE
Idrija. gnh-233414
Mataj Ingrid, Petanjci 37/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001440107, izdala UE Murska Sobota.
gnm-233334
Mihorič Nataša, Fluksova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000715243, reg. št. 102138, izdala UE
Maribor. gnj-233387
Miladinović Mitja, Ulica pod gozdom
46, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002251087, reg. št. 43625, izdala UE
Domžale. gnf-233366
Milfelner Sonja, Prisojna ulica 67,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000303790, reg. št. 13026, izdala UE
Maribor. gnf-233391
Mohar Klemen, Grintovec 44, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1953589, reg. št. 21592, izdala UE
Grosuplje. gnn-233383
Nose Ivana, Pod Srobotnikom 50,
Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001174182, izdala UE Novo mesto.
gnk-233336
Novšak Bojan, Pod vrtačo 19, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001875478, reg. št. 5434, izdala UE
Sevnica. gnp-233506

000914866, reg. št. 99497, izdala UE
Maribor. gnh-233389
Gazvoda Martin, Velike Brusnice 38,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001698722, izdala UE Novo mesto.
gnb-233345
Goršič Marija, Dolenjska cesta 449,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001945847, reg. št. 78483, izdala UE
Ljubljana. gne-233417
Govže Špela, V Slatniku 27, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002166623, reg. št. 6999, izdala UE
Ribnica. gnb-233295
Grah Daniel, Černelavci, Zadružna ulica
8, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000977155, izdala UE Murska
Sobota. gnn-233333
Grajner Jure, Jurčičeva ulica 19, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002117593, izdala UE
Lenart. gnx-233573
Gustinčič Klun Nuša, Jagodje 92, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000100295, reg. št. 13524, izdala UE
Izola. gnf-233341
Horvat Ladislav, Gozdna pot 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000424154, reg. št. 424154, izdala UE
Slovenj Gradec. gnz-233371
Hrovat Tina June, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001192235, reg. št. 219959, izdala UE
Ljubljana. gnz-233421
Hrovatin Jernej, Ozeljan 48, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001343942, izdala UE Nova Gorica.
gnl-233785
Jakuš Milan, Brezovo 4, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001035493,
reg. št. 18, izdala UE Litija. gnc-233344
Jamnikar Jože, Lastomerci 12, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001803359, reg. št. 15592, izdala UE
Gornja Radgona. gni-233763
Jančar Mateja, Jurčičeva ulica 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000067067, izdala UE Koper.
gnz-233621
Kern Stanislav, Hotemaže 74, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 2176521, reg. št. 60168, izdala UE Kranj.
gnb-233795
Knez Igor, Klaričeva ulica 9, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. SI 000042593,
izdala UE Koper. gne-233617
Knuplež Boštjan, Bezena 3/d, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 002124742, reg. št. 10963, izdala UE
Ruše. gni-233388
Kosec Tatjana, Ulica Milana Majcna 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001341295, reg. št. 228443, izdala UE
Ljubljana. gng-233415
Kovač Siniša, Židovska steza 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1614658, reg. št. 235505, izdala UE
Ljubljana. gnu-233805
Kovačič Leon, Zelena ulica 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000938732, izdala UE Murska Sobota.
gne-233742
Kozel Tatjana, Stojnci 7, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 312141, izdala
UE Ptuj. gnc-233769
Kozmus
Matic,
Jagoče
13/e, Laško, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001486491, reg. št. 13414, izdala UE
Laško. gnw-233774
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Pahor Erik, Cesta na Markovec 35,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A1 BGH, št. SI 000101239, izdala UE
Koper. gnc-233619
Pašagić Denis, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001511448, reg. št. 12647, izdala UE
Slovenske Konjice. gne-233792
Pečnik Anton, Vrtnarija 7/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 002238584, reg. št. 14720, izdala UE
Vrhnika. gnv-233325
Penko Igor, Dolga Reber 23/a, Koper –
Capodistria, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 83/2006.
gnu-233676
Peran Mihael, Klemenčičeva ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000802103, reg. št. 69357, izdala UE
Maribor. gnr-233729
Petek Magdalena, Sinja Gorica 27,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2068156, reg. št. 8754, izdala UE Vrhnika.
gns-233357
Pipan Maks, Sermin 8, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000063285, izdala UE Koper.
gnb-233620
Pipuš Zdravko, Na fari 13, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002024956, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns-233378
Potrč Boris, Antoličičeva ulica 6, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000610940, izdala UE Maribor.
gnw-233724
Praprotnik David, Juleta Gabrovška 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A – 50km/h
BGH, št. S 1922461, reg. št. 45925 – duplikat
1, izdala UE Kranj. gnu-233651
Prezelj Nataša, Križ 70/c, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002205097, reg. št. 26047, izdala UE
Kamnik. gni-233363
Pšajd Milena, Stritarjeva ulica 50,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001570212, reg. št. 6663, izdala UE
Maribor. gns-233728
Ravnik Ana Valerija, Pupinova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000871117, reg. št. 104913, izdala UE
Maribor. gnq-233730
Robida Bojana, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002116271, reg. št. 188315, izdala UE
Ljubljana. gnl-233410
Rot Božo, Volarje 10/a, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 630, izdala UE
Tolmin. gnz-233346
Rotar Jakob Marjan, Ulica Viktorja
Kejžarja 2, Jesenice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002198617, izdala UE
Jesenice. gnu-233376
Rous Gorazd, Kraška vas 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001238466, reg. št. 17343, izdala UE
Grosuplje. gnk-233386
Rous Tomaž, Kraška vas 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1398193, reg. št. 22457, izdala UE
Grosuplje. gnl-233385
Rozman Roman, Bohinjska Bela 134,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 725071, reg. št. 16643.
gnw-233674
Selišek Gorazd, Draženska cesta 30,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1635843, izdala UE Ptuj. gnd-233768
Serec Ivanka, Slatinska cesta 2,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
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št. S 001996986, reg. št. 6476, izdala UE
Gornja Radgona. gnh-233764
Slana Anton, Jurkovičeva ulica 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001723824, reg. št. 7565, izdala UE
Gornja Radgona. gng-233765
Smej Štefanija, Ulica Osvobodilne fronte
10, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001803650, izdala UE Lendava.
gnq-233780
Smerkolj Stojan Tadej, Lipahova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001433675, izdala UE Ljubljana.
gnb-233545
Sofić Melodi, Krpanova ulica 5, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000066199, izdala UE Izola. gnf-233566
Somer Valerija, Stari log 51, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003001996, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-233339
Stankov Dejan, Kotnikova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. SI 000058211, izdala UE Koper.
gnd-233618
Šoberl Matjaž, Blejska Dobrava 9,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000302144, izdala UE Jesenice.
gnv-233375
Šorgo Milan, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 82846, reg. št. 2052, izdala UE Maribor.
gns-233803
Špec Blaž, Mirke 12/a, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001430804, reg.
št. 13480, izdala UE Vrhnika. gnl-233360
Šraml Avguštin, Pod gradom 5,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1598799, izdala UE Ajdovščina.
gng-233590
Šraml Božo, Dolga Poljana 1H, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št.
S 58684, reg. št. 8080, izdala UE Ajdovščina.
gnf-233591
Šuštaršič Anica, Preserje 29, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001797386, reg. št. 160797, izdala UE
Ljubljana. gnb-233720
Šuštaršič Anja, Preserje 29, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001825777, reg. št. 263216, izdala UE
Ljubljana. gnx-233723
Tanjić Salmir, Ulica Alojza Valenčiča
1, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. SI 00010013, izdala UE Izola.
gne-233342
Tivadar Anton, Lipovci 190, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001744908, izdala
UE Murska Sobota. gnv-233750
Tolar Anja, Na vrtači 16, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1498543, reg. št.
24737. gne-233442
Tomažič Tina, Pristava pri Višnji Gori 13,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001748828, reg. št. 39264, izdala UE
Domžale. gnm-233384
Tomšič Ladislav, Zidanškova ulica 10,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 003001696, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnh-233714
Trampuž Borut, Vrtojba, Griči 10,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001834264, izdala
UE Nova Gorica. gni-233788
Uršič Ivanka, Obrtniška cesta 26t,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000499668, reg. št. 37, izdala UE Trbovlje.
gnm-233784

Valadžija Stojan, Ulica dr.Babnika 15,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 002002711, reg. št. 25625,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnl-233735
Veber Franc, Cesta zmage 26, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002104374, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnp-233731
Vezer Sonja, Mladinska ulica 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001476963, izdala UE Murska Sobota.
gni-233738
Vinder Bevc Marija, Malnarjeva ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001919292, reg. št. 98631, izdala UE
Ljubljana. gni-233413
Vranješ Slobodan, Smareglieva 21,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 000000194, izdala UE Izola.
gny-233772
Vučina David, Štajerska vas 10,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. A1,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001311426,
reg. št. 12682, izdala UE Sloveske Konjice.
gnh-233589
Zajič Majda, Tugomerjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001794866, reg. št. 166409, izdala UE
Ljubljana. gnj-233412
Zajič Tomaž, Tugomerjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001368100, reg. št. 234834, izdala UE
Ljubljana. gnk-233411
Zaninović Sara, Cesta osvobodilne fronte
31, Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001435051, reg. št. 13480,
izdala UE Vrhnika. gnp-233356
Zelič Urban, Vrhovo 57, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 001486373, reg.
št. 13370. gnx-233348
Zupanc Igor, Cesta 4. julija 50, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
reg. št. 10672, izdala UE Krško.
gnv-233775
Zupančič Mateja, Črmošnjice 6, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13116, izdala UE Črnomelj. gnk-233711
Žemberik Emil, Ižakovci 93/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1553315, izdala UE Murska Sobota.
gnl-233335
Žibert Franc, Vodnikovo naselje 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1798514, izdala UE Ljubljana. gnz-233546
Živič Jasmina, Armeško 52, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21392, izdala UE Krško. gnu-233776

Zavarovalne police preklicujejo
Bašelj Mihaela, Gradnikova 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 06101051320, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-233694
Bregar Borut, Vel. Brusnice 98,
Brusnice, zavarovalno polico, št. 41041832.
gnd-233443
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 356891,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb-233495
Cimerman Urška, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 445094,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-233444
Lončarič Uroš, Zgornji Obrež 21, Artiče,
zavarovalno polico, št. 772150. gnt-233677
Marzidovšek
Marko,
Lindek
8,
Frankolovo, zavarovalno polico, št. 357569,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gnn-233683
Meštrov Jernej, Ulica bratov Vošnjakov
8, Celje, zavarovalno polico, št. 357538,
izdala zavarovalnica Tilia. gnm-233684
Meštrov Jernej, Ulica bratov Vošnjakov
8, Celje, zavarovalno polico, št. 357533,
izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gnl-233685
Primet d.o.o., Vrtojba, Mednarodni prehod
2/a, Šempeter pri Gorici, zavarovalno polico,
št. 41403001114, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnj-233312
Rebernik Samo, Visoko 225, Ig,
zavarovalno polico, št. 371413 in 440696,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-233490
Zdešar Franc, Wolfova 10/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 111494, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-233327

Spričevala preklicujejo
Amon Tomaž, Razlagova ulica 6, Celje,
spričevalo poklicne mature Poklicne in
tehnične gradbene šole Celje, izdano leta
2005. gnf-233491
Bagar Marjeta, Kovačevci 8, Grad,
indeks, št. 11150120413, izdala Višja
strokovna šola Murska Sobota. gnr-233804
Bajc Lucija, Duplje 13/a, Vipava,
spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič
Ajdovščina, izdano leta 1984, izdano na ime
Curk Lucija. gnj-233687
Benič Denis, Jurčičeva ulica 15, Lenart
v Slov.goricah, indeks, št. 93526176, izdala
FERI. gnd-233793
Bizjak Nina, Rakitna 75, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani – duplikati. gnq-233430
Bratuša Lidija, Prapretno 19, Zabukovje,
spričevalo poklicne mature in letno
spričevalo Ekonomske in trgovske šole
Brežice – ekonomski tehnik, šolsko leto
2005/2006. gnk-233311
Brezovnik Peter, Ob trnavi 4, Mozirje,
spričevalo 3. letnika Poklicne kovinarske
šole. gny-233472
Brezovnik Peter, Ob trnavi 4, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole. gnz-233471
Brglez Robert, Gortanova 17, Rače,
spričevalo 3.letnika SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1996. gnl-233760
Brlič Andrea, Krčevina pri Vurbergu
152 c, Ptuj, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2004. gnw-233749
Brus
Karmen,
Hotedršica
2/b,
Hotedršica, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Izobraževalnega centra na Miklošičevi.
gnu-233801
Buhaj Marijana, Dolga reber 28/b, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996, izdano na ime
Matijašević Marijana. gnf-233466
Bukač Sanja, Streliška ulica 5, Ljubljana,
indeks, št. 04030515, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gnp-233431
Bulajić Evica, Polje pri Vodicah 22,
Vodice, spričevalo 1. letnika Srednje
živilske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnr-233354
Capuder Franc, Spodnje Prapreče 1,
Lukovica, spričevalo o končani OŠ Brdo v
Lukovici, izdano leta 1964. gnr-233704

Capuder Franc, Spodnje Prapreče
1, Lukovica, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani
– smer avtomehanik, izdano leta 1967.
gnq-233705
Cof Marjan, Praše 15, Mavčiče,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje mlekarske
in kmetijske šole Kranj, izdano leta 1996 in
1997. gnv-233300
Cvijanović Ilinka, Savska cesta 2, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani. gnv-233679
Cvjetičanin Ljiljana, Velebitska ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradne tehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1986, izdano na ime Kostić
Ljiljana. gnz-233296
Čas Matevž, Stantetova ulica 6, Velenje,
indeks, št. 32006487, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gnw-233474
Čobec Miha, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnb-233470
Čurči Blaž, Ganglova 18, Metlika,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra v
Novem mestu – tesar opažev. gnn-233458
Dacar Aleksandra, Sedraž 12/b, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Laškem, izdano leta 2002.
gnj-233612
Davidović Danijela, Kidričeva 25, Kranj,
spričevalo Ekonomske šole Kranj, šolsko
leto 2004/05. gnk-233461
Delič Ivana, Kurirska pot 10, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2004. gnp-233456
Djurić Adrijana, Lokarje 13, Vodice,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdana leta 2002. gnx-233323
Drolec Jurček, Loke 22/a, Laze v Tuhinju,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale – smer preoblikovalec in spajalec
kovin – avtoklepar. gnh-233689
Džinić Zlatko, Litostrojska 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Litostroj
– smer električar, izdano leta 2006.
gnj-233537
Džinić Zlatko, Litostrojska 10, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Hina Smrekarja v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnk-233536
Eferl Lidija, Rošpoh 183 a, Kamnica,
spričevalo 1. letnika ŽŠM-smer slaščičar.
gnz-233721
Erženičnik Iztok, Pod gonjami 4, Prevalje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje strokovne
zdravstvene šole. gny-233447
Fajdiga Tjaša, Cirkovce 3 a, Velenje,
spričevalo 2. in 3.letnika SŠGT Celjesmer kuhar, izdano leta 1992 in 1993.
gne-233717
Fekonja Matej, Ilije Gregoriča 11, Maribor,
indeks, št. 81613795, izdala Ekonomska
fakulteta Maribor. gnf-233716
Feratović Beti, Gosposvetska ulica
13, Kranj, spričevalo o končani OŠ Jurija
Dalmatina v Krškem. gnn-233358
Feratović Beti, Gosposvetska ulica 13,
Kranj, indeks, izdala Srednja tekstilna šola
v Kranju. gnm-233359
Gajič Goran, Draženci 90, Hajdina,
indeks, št. 1221020060, izdala Višja
strokovna šola Ptuj-smer mehatronika leto
izdaje 2005. gnu-233751
Gajser Robert, Stogovci 47/a, Ptujska
Gora, spričevalo 4. letnika Poklicne in
tehnične elektro šole. gnu-233451
Gajser Robert, Stogovci 47/a, Ptujska
Gora, spričevalo 3. letnika Poklicne in
tehnične šole. gnt-233452
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Garneš Mateja, Ob Radoljni 15, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 3.letnika Trgovske
šole Maribor smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 2002. gnw-233799
Globokar Miha, Bizoviška 13/e, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnb-233820
Golobar Milan, Cvišlerji 29/a, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1993. gnw-233449
Goričan Helena, Nova vas 6, Radovljica,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi Centra
za dopisno izobraževanje Univerzum
Ljubljana, izdano eleta 2003. gny-233297
Gornjak Martina, Tomšičeva ulica 82,
Slovenj Gradec, indeks, št. 41970024
– prvi izvod, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnf-233316
Grabljevec Karmen, Gradišče nad Pijavo
Gorico 142/a, Škofljica, spričevalo 2. letnika
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnt-233727
Grabnar Marjan, Staničeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnik strok Šiška – smer
elektrotehnik, elektronik. gnr-233479
Hanc Martina, Ul. 22. junija 57, Lendava
– Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Dvojezične srednje šole Lendava, izdano
leta 1998. gnj-233362
Hošpel Mario, Zacherlova 4, Ljutomer,
spričevalo št. 1991 Srednje gradbene
šole Maribor, poklic gradbeni tehnik.
gnb-233745
Hribar Nataša, Zakrajškova ulica 11/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1994, izdano na ime Božnar Nataša.
gnf-233766
Hušić Edisa, Cesta na Brdo 96,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2003 in 2004. gnj-233712
Intihar Stanko, Martinjak 56, Cerknica,
spričevalo o končani OŠ Cerknica, izdano
leta 1981. gny-233822
Jamnik Lucija, Dol 10, Medvode,
spričevalo 4. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnn-233308
Jašari Alen, Podvozna pot 2, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda dvetletne šole Vič,
izdano leta 2005. gnh-233464
Jenkole Urška, Pešnica 10, Zgornja
Besnica, spričevalo Ekonomske gimnazije
Kranj, šolsko leto 2005/06. gnj-233462
Jergovič Nino, Babinci 42, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljutomer,
izdano leta 2004. gnp-233681
Jović Mojca, Šentjošt 20, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.
gng-233390
Kalabić Ermina, Česnikova ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljani – smer šivilja,
krojač, izdano na ime Bašič Ermina.
gnu-233701
Karasarlidis Jorgos, Masarykova 14,
Maribor, indeks, št. 50045074, izdala
Teološka fakulteta Maribor. gnx-233798
Klanjšček Jaka, Vodnikovo naselje 55,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2004. gnv-233500
Kocenko Klemen, Celovška 506,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za strojništvo Škofja Loka,
izdano leta 2006. gng-233440
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Koderman Katja, Nadgoriška cesta 9,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnb-233420
Koler Irena, Kajuhova ulica 32, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na
ime Gorenc Irena. gnc-233819
Končina Marko, Agrokombinatska cesta
19/b, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SŠER
v Ljubljani. gnv-233725
Korošec Mateja, Škalce 59/b, Slovenske
Konjice, spričevalo poklicne mature
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2002. gnv-233475
Kos Grega, Gasilska c. 23, Šenčur,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2006. gnl-233460
Košir Danijel, V Radno 27, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gns-233428
Košir Jernej, Podkoren 78/d, Kranjska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
slepih in slabovidnih Škofja Loka, izdano
leta 1997. gnw-233699
Kotnik Alina, Falska cesta 106, Ruše,
spričevalo 3.letnika Srednje trgovske šole
smer aranžerski tehnik, izdano leta 2005 v
Mariboru. gnn-233783
Kovačič Andraž, Kamniška cesta
51/j, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
izdano leta 1996. gnm-233484
Koželjnik Peter, Topolšica 5/a, Topolšica,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Velenju – smer elektrotehnik
– jaki tok, izdano leta 1976. gnd-233468
Krajnc Amanda, Kosovelova ulica 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnp-233306
Krajnc Katja, Grajena 16/a, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije.
gnt-233302
Krajnik Mateja, Godešič 2, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2003. gnf-233666
Krajnik Mateja, Godešič 2, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2002. gne-233667
Krizmanić Renata, Šifrerjeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo poklicne mature
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani.
gno-233307
Križnar Blaž, Štrukljeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srenje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.
gnn-233708
Lazar Ivan, Rimska ploščad 22, Ptuj,
zaključno spričevalo 4. letnika Šole za
miličnike v Ljubljani, izdano leta 1985.
gnu-233351
Lazić Damir, Naselje heroja Maroka
27, Sevnica, spričevalo 4. letnika Srednje
elektrotehnične šole v Novem mestu.
gnr-233404
Leskovar Mitja, Stritarjeva 29, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1999. gns-233753
Leskovšek Matjaž, Pongrac 83, Griže,
diplomo Srednje gozdarske šole Postojna.
gnq-233305
Ličen Janez, Smrjene 63, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Srenje šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 2000.
gnn-233808
Ljubec Angela, Ul. 25. maja 4, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Olge Meglič,
izdano leta 1984. gno-233682
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Majcen Irena, V Murglah 191, Ljubljana,
indeks, št. 27004334, izdala fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani. gnl-233560
Meglen Rok, Breg 20, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SŠPET Ljubljana,
izdano leta 2004. gnl-233535
Mesarič Gregor, Židovska ulica 14,
Maribor, diplomo VEKŠ, št. V00584, izdana
leta 2002. gnc-233744
Mežek Sašo, Pod skalco 10, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj. gnf-233691
Mežek Sašo, Pod skalco 10, Tržič,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj. gne-233692
Milačič Igor, Velesovska 89, Šenčur,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2006. gnm-233459
Mitrović Stojan, Gradišče nad Pijavo
Gorico 58/a, Škofljica, diplomo Centra
strokovnih šol v Ljubljani, št. 71/80, izdala
leta 1980. gnx-233498
Nose Sebastijan, Šalka vas 135,
Kočevje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gnz-233696
Osterman Judita, Grčarevec 3, Logatec,
indeks, št. 30013440, izdala Fakultete za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gng-233315
Ostrovršnik Jaka, Trg prekomorskih
brigad 5, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2003.
gno-233432
Paterneš Štefan, Arnače 21/a, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
Velenje, izdano leta 1980. gng-233319
Pavlovič Vanja, Bušeča vas 15, Cerklje
ob Krki, spričevalo 4. letnika in poklicne
mature Srednje ekonomske šole Brežice.
gnq-233680
Pavšek Miroslav, Rove 22, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1999
in 2000. gns-233703
Perko Tjaša, Neubergerjeva ulica 27,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi in
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
v Ljubljani. gnu-233576
Petek Aleš, Ob Blažovnici 43 a,
Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrorač. šole smer elektrotehnik
elektronik, izdano leta 1999. gnp-233781
Peterca Katja, Dolsko 94/a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gnr-233604
Peterlin Anton, Slatnik 20, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnf-233441
Petrina Peter, Žlebe 3/e, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gns-233478
Poljak Kolarič Vesna, Kajuhova 11,
Divača, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1978. gnl-233485
Poljak Kolarič Vesna, Kajuhova 11,
Divača, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1977. gnk-233486
Potočnik Domen, Krnica 33, Zgornje
Gorje, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2006. gno-233457
Potokar Joža, Gradež 6, Turjak,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ivan
Cankarja v Ljubljani, izdano leta 1981 in
1982. gng-233365
Premrl Irena, Duplje 11, Vipava, diplomo
Naravoslovno
srednješolskega
centra

Nova Gorica, št. 523/I, izdana leta 1985.
gnr-233754
Presečnik Mojca, Cesta IV/15, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Velenje.
gnv-233425
Presečnik Mojca, Cesta IV/15, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje.
gnw-233424
Presečnik Tjaša, Cirkovce 3 a,
Velenje, spričevalo 1. letnika SŠGT Celjesmer gostinski tehnik, izdano leta 1992.
gnd-233718
Prosen Boštjan, Strahinj 10/a, Naklo,
maturitetno spričevalo in sapričevalo 3. in
4. letnika Srednje elektro in strojne šole.
gng-233690
Prus Aleksandra, Golo Brdo 154,
Medvode, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2006.
gnr-233429
Pšeničnik Silvija, Libeliče 38, Libeliče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole smer predilec, izdano leta
1994 v Mariboru. gng-233715
Radič Goran, Bratov Vošnjakov 3, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika I. gimnazije Celje, izdano leta
1994. gnu-233326
Radivo Janez, Dolnja Košana 17,
Košana, preklic indeksa, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 61/2006. gnu-233476
Radusinović Lea, Podgorje 38, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole, izdano leta 2003.
gnx-233448
Rajh Sandra, Fulneška 6, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2006. gnx-233423
Rednjak Boštjan, Meškova 2, Velenje,
indeks, št. 12110195107, izdala Višja
strokovna šola v Velenju. gny-233422
Roblek Klavdija, Goriče 33/c, Golnik,
spričevalo 1 in 2. letnika Trgovske šole
Kranj. gnq-233455
Ropoša Jože, Volčja Draga 5, Volčja
Draga, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške lesne šole Nova Gorica, št. 32,
izdano leta 1980. gni-233688
Rustja David, Pot na Gorjance 24, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Grm Novo
mesto, izdano leta 2005. gnw-233299
Sančanin Suzana, Goriška 6, Maribor,
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Boris Kidrič
v Mariboru, izdano leta 2006. gnq-233755
Selšek Bogomil, Kamnogoriška cesta
43, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Industrijske kovinarske šole Litostroj, št.
37/63, izdano leta 1963. gny-233322
Skrinjar Dejan, Pečine 39, Tolmin,
spričevalo 3. letnika Tehniškega centra
Nova Gorica – smer elektrikar, elektronik,
izdano leta 2005. gnt-233802
Smrke Simona, Bezovica 2, Vojnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilne
pšole v Murski Soboti – šivilja, krojač, izdano
leta 1998. gnu-233426
Strajnar Nina, Vrhovčeva cesta 3, 1358
Log pri Brezovici, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano leta
2001. gne-233317
Šalkovič Robert, Trubarjeva 11, Piran
– Pirano, spričevalo od 1. do 3. letnika
Kovinarske šole Koper. gnr-233454
Škoda Franc, Vinica pri Šmarjeti 5,
Šmarješke Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Krško, izdano leta 1982.
gnx-233298
Šmid Blaž, Grajska ulica 27, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jesenice. gnd-233668
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Šoba Jure, Vodnikova ulica 2, Novo
mesto, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Tehniške gimnazije v Novem
mestu, izdano leta 2003. gnw-233324
Špes Leopoldina, Clevelandska ulica
23, Ljubljana, spričevalo 4. letnika PTT
srednješolskega centra Ljubljana, izdano
leta 1993. gnz-233496
Štravs Meta, Rožna ulica 16, Bled,
indeks, št. 01004150, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnk-233611
Štuhec Vida, Logarovci 55, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 7. razreda OŠ
Križevci, izdano leta 1946. gnv-233450
Tekavec Dušan, Knobleharjeva ulica 11,
Ljubljana, diplomo PTT srednješolskega
centra v Ljubljani, izdano leta 1986.
gnz-233321
Tešanović Igor, Pot na Rakovo jelšo
293 A, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomukacije v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnw-233499
Tomović Draginja, Polje, Cesta XII/6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnx-233698
Umek Blaž, Zaletelova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2000 in 2001. gni-233463
Urevc Nadja, Zgornje Gorje 94, Zgornje
Gorje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
pokliocne in strokovne šole Kranj, izdano
leta 2004 in 2005. gnq-233355
Veladžić Razo, Dimnikarska 3, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Janka Premrla Vojka Koper, št. 420/86-87.
gnb-233445
Vidmar Žiga, Zemljičeva ulica 21,
Maribor, spričevalo 2. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2006. gnz-233671
Vidovič Sanja, Spodnji Leskovec 11,
Zgornji Leskovec, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2006. gny-233747
Vigini Tom, Manžan 13, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika SEDŠ Koper.
gnr-233304
Vnuk Vitomir, Borštnikova 33, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2003. gnj-233737
Vodopivec Miran, Selo 96/b, Črniče,
spričevalo o končani OŠ Dobravlje, izdano
leta 1985. gnu-233301
Volk Vanja, Migojnice 89/a, Griže,
spričevalo od 1. do 3. letnika SŠTD
Celje, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gnq-233330
Vrabec Niko, Kopriva 24, Dutovlje,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Nova Gorica, izdano leta 2006.
gnp-233706
Vučkovska Zorica, Cesta Cirila Tavčarja
3, Jesenice, spričevalo 4. letnika EGSŠ –
smer turistični tehnik. gnb-233670
Zagoričnik Stojan, Lipje 43, Velenje,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro šole v
Velenju, izdano leta 2006. gne-233767
Zlojutro Božana, Spodnje Loke 3,
Lukovica, spričevalo 1. letnika Srenje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnh-233489
Žerjal Ana, Kampel Novaki 93, Koper
– Capodistria, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 2004 in 2005.
gns-233678
Žižek Valentina, Prekmurske čete 16,
Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne in tehniške šole Murska Sobota,
izdano leta 2004. gny-233697

Debenjak, E-9049; Marija Železnik, G-9156;
Janez Bele, G-9101; Branko Otoničar,
E-9087; Nevenka Grozina, G-9261; Silvester
Tekavec, E-9051; Jelenko Šebenik, E-9092;
Benjamin Kumar, G-9351; Istok Kastelic,
G-9360; Karin Fincinger, inž. gradb., G-9485;
Emilija Dolenc, G-9421; Samo Oblak, univ.
dipl. inž. les., T-0127; Cvetka Juhart, dipl.
inž. geod., Geo0207; Janez Mojškerc, univ.
dipl. inž. kem. tehnol., T-0072; Lidija Pukl,
mag.farm., T-0067; Dušan Davidovič, univ.
dipl. inž. arh., G-1586. Ob-24096/06
Ivanuša Emanuela, Loperšice 17,
Ormož, vozno karto, št. 3683, izdal Certus.
gnz-233796
Kapš in člani d.n.o., Rožanec 5,
Črnomelj, dovolilnico za Belorusijo, št.
1289443. gno-233707
Kobilica Rok, Obrne 9, Bohinjska Bela,
študentsko izkaznico, št. 09995114, izdala
fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnc-233494
Kolarič Mihael, Ul. prekmurske čete 77,
Črenšovci, študentsko izkaznico in indeks
št. 61218433, izdala Pedagoška fakulteta.
gnj-233787
Kovačič Andreja, Aškerčeva 3, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 93505320, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in promet Maribor.
gnt-233777
Kresnik Anja, Cesta na Rifnik 1/a,
Šentjur, študentsko izkaznico, št. 31230104,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnt-233427
Lazar Manuela, Leninova 1, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnz-233821
Majhen Cita, Hajdrihova ulica 15,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
11030009, izdala Visoka šola za zdravstvo
v Ljubljani. gnb-233395
Marčan Radovan, Gregoriči 20/a, Pobegi,
študentsko izkaznico, št. 21018597, izdala
FDV v Ljubljani. gny-233497
Markovič Andreja, Kamnica 34, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-233695
Marot Iris, Okoslavci 65, Sveti Jurij ob
Ščavnici, letno spričevalo Osnovne šole
Kamnica-devetletka, izdano leta 2005.
gnx-233748
Matko Bojan, Zgornja Velka 19, Zgornja
Velka, delovno knjižico št. 44365, izdano
leta 1981 v Mariboru. gnp-233756
Nussdorfer Ivan, Cesta IX. korpusa 5,
Solkan, kmetijski vložek, št. 000003525.
gnr-233579
Obran David, Zadrečka cesta 11,
Nazarje, delovno knjižico. gnt-233652
Pelič Suzana, Celovška cesta 264,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-233700
Pihlar Teja, Korenčava 5a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 07050129, izdala
Fakulteta za policijsko varnostne vede v
Ljubljani. gnd-233743
Pihler Ivan, Sp. Velovlak 15, Ptuj, delovno
knjižico. gns-233453
Pintar Nejc, Rusjanova ulica 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93507108, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnt-233752
Plaznik Mateja, Letuš 40/a, Šmartno ob
Paki, delovno knjižico, ser. št. A0315995,
reg. št. 426/1995. gng-233465
Podmenik Urška, Sela pri Šumberku
8, Žužemberk, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Ledina. gnq-233480
Pušavec Polona, Dobrava 22, Otočec,
študentsko izkaznico, št. 06040105,
izdala fakulteta za socialno delo Ljubljana.
gnc-233669

Žurej Rok, Marija Dobje 28, Dramlje,
letno spričevalo Šolskega centra Velenje.
gns-233328

Ostale listine preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
izvod licence, št. 000916 za tovorno vozilo
Mercedez Benz 950/21, reg. št. CE D4 –
900. gnr-233329
Benček Marija, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31240043,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnp-233481
Bensa Tomšič Romina, Ozeljan 33,
Šempas, delovno knjižico. gnz-233446
BOŠTJAN KAVČIČ S.P., Koprska ulica
14, Ljubljana, izvod nacionalne licence, št.
9992, za vozilo z reg. št. LJ Y9 – 130.
gnm-233538
Collauti Luka, Pregleva ulica 6,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19377664, Ekonomske fakultete v Ljubljani.
gnw-233574
Čeč Jure, Majde Vrhovnike 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201061, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-233736
Dejak Urban, Melikova 36, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64010036, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gno-233807
DRD d.o.o., Brezova ulica 10, Domžale,
licenco, št. GE001308/03392 za vozili
z reg. št. LJ – DO-38Z in LJ – ZO-51T.
gnx-233473
Filipčić Zlatko, Pristava pri Mestinju 27,
Pristava pri Mestinju, zaključno spričevalo
Lesarske šole, izdano leta 1982 v Mariboru.
gnf-233741
Fornezzi Lovro, Janževski vrh 72,
Podvelka, delovno knjižico, ser. št. A
522662, reg. št. 15562, izdana leta 2002.
gnc-233469
Frelih Patricija, Za Humcem 10, Dolenja
vas, službeno izkaznicio, št. 010227 – za
varnostnika. gnl-233310
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za
Ukrajino, št. 573984 in za Rusijo, št. 495001.
gnm-233709
Golob Gorazd, Pivola 67 e, Hoče,
študentsko izkaznico in indeks št. 61188242,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor.
gng-233790
Golob Matej, Miklošičeva 4/b, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednje šola
Domžale. gnk-233686
Gutman Lucija, Filovci 15/a, Bogojina,
študentsko izkaznico, št. 71040465,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnu-233726
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
preklicuje naslednje neveljavne enotne žige
in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Anton
Naglič, S-9056; Etbin Schneider, E-9118;
Janez Šarec, G-9439; Jože Schäffer, G-9435;
Vojko Božič, S-9155; Jože Strnad, G-9394;
Slavica Tajner, G-9404; Mihael Jakobčič,
G-9396; Jožef Butala, G-9403; Drago Mikuž,
E-9386; Rajko Točaj, S-9140; Janez Ziherl,
G-9030; Janez Forte, G-9020; Vladimir Sotlar,
G-9048; Anton Kmetič, S-9009; Smiljan
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Radman Sašo, Ulica Antona Kodra
15, Cerklje na Gorenjskem, izkaznica za
varnostnika, št. 008680, izdalo Ministrstvo
za notranje zadeve, dne 26. 10. 2005.
gnf-233549
Rančigaj Manja, Gomilsko 10/a, Gomilsko,
študentsko izkaznico, št. 18041055, izdala
FF v Ljubljani. gne-233492
Rat Jože, Zrkovska cesta 24, Maribor,
delovno knjižico št. 48776, izdana letu 1982
v Mariboru. gnv-233800
Ravnjak Luka, Nad Čreto 40, Kamnica,
študentsko izkaznico, št. 93563476, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. gni-233713
Rovšek Jure, Sorška 1, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 23050364,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnt-233577
Rožič Kerstin, Baukartova ulica 8,
Maribor, delovno knjižico št. 14462, izdano
leta 1989 v Mariboru na ime Baranič Kerstin.
gnn-233758
Rožman Borut, Iljaševci 30, Križevci
pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št.
93567133, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gno-233782
Rupert Mojca, Prisojna ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21030596, izdala
FDV v Ljubljani. gnp-233806
Slana Maja, Ormoška 48/a, Ptuj, delovno
knjižico. gns-233303
Stupar David, Masarykova 26, Maribor,
delovno knjižico št. 18689, izdana leta 2001
v Mariboru. gnz-233746
Šenica Nina, Tomšičeva 12/a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41030168,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gno-233757
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnice za Ukrajino, št. 569266, 569260
in 569764 ter dovolilnico za Rusijo. št.
490948. gnl-233710
Špiljak Tanja, Kraigherjeva 24, Celje,
študentsko izkaznico, št. 6120686, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gni-233313
Šuštaršič Anja, Preserje 29, Preserje,
študentsko izkaznico, št. 19420071,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnt-233352
Švagelj Andreja, Polanškova 24,
Ljubljana-Črnuče, študentsko izkaznico,
št. 18051231, izdala FF v Ljubljani.
gnt-233702
TTS Koper d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper – Capodistria, licenco, št.
GE000407/03153 za vozilo KP M6 – 186.
gnn-233483
Zabret Peter, Cankarjeva ulica 10,
Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
19433987, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnd-233343
Zadel Drago, Žabjek 15, Višnja Gora,
orožni list, št. 10241 – za lov, izdala UE
Grosuplje. gne-233467
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