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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-24908/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Franc Močilar,
Prešernova, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.mzz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sistem za zaščito informacijskega sistema MZZ.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: sistem za zaščito informacijskega sistema
MZZ: programska oprema za zaščito delovnih postaj, omrežni senzorji, sistem
za preprečevanje ter odkrivanje vdorov,
implementacija sistema ter vzdrževanje
do konca leta 2008.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

Gradnje
Ob-24897/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Klemen Šket, v roke: Klemen Šket, tel.
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01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Klemen Šket, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00,
centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, centrala, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena, obrtniška in instalaterska
dela za policijsko postajo Piran, šifra zadeve: 430-199/2006, oznaka JN: ODGOIPIR-39/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Piran.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradbena, obrtniška in instalaterska dela
za policijsko postajo Piran, po vsebini v
PZR dokumentaciji.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: 9 mesecev od
oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
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VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Št. 200-5/06-22

Ob-24913/06

Podaljšanje roka
za oddajo prijav
Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav za JN »Infuzijski in transfuzijski sistemi«
(Objava v Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22120/06), tako da se po novem pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 9. 2006 do
9. ure.
Cena: 3.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom »RD-JN-Infuzijski in transfuzijski
sistemi - in navedbo številke Uradnega lista
RS«. Pri negotovinskem plačilu potrebujete
za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo
potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do 9. ure.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Ob-25047/06
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 2. 6.
2006, Ob-15142/06, se spremenijo navedbe
pod točkami objave kot sledi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 10. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2006 do
11. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2006; do 11.
ure.
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: 14. 9. 2006,
ob 15. uri; OŠ Pirniče, Zgornje Pirniče 37/b,
1215 Medvode.
OŠ Medvode
Vrtec Medvode
OŠ Preska
OŠ Pirniče
OŠ Simona Jenka Smlednik
VIZ Frana Milčinskega Smlednik
Ob-25209/06
Dopolnitev
V javnem razpisu za delovno vozilo z
nadgradnjo, ki omogoča čiščenje zbiralnic
ločenih frakcij na terenu, naročnika Javno
komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Domžale, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92 z
dne 1. 9. 2006, Ob-24362/06, se doda točka
IV.3.2) in se glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski račun družbe št.: 18300-0012119440
odprt pri banki Domžale d.d.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o. Domžale
Št. 1243
Ob-24601/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija,
tel. 04/256-94-41, faks 04/256-94-42, elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.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 opreme za citološki in patološki laboratorij.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 7 JN/2006 – citologija
oprema.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme po sklopih:
a) pokrivalec preparatov 1 kom,
b) barvalec (HE, MGG, PAP) 1 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: laboratorij za citologijo
in patologijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 8. 2006 in/ali konec
predvidoma do 28. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60 dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
nekaznovanje in ostale zahteve, ki izhajajo
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
potrdilo plačanih davkih, potrdilo sodišča,
da ni v začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse ostalo kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/p in BON 2
obrazec oziroma za fizične osebe napoved
za odmero davka od dohodkov za preteklo
leto potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke bank kjer ima ponudnik odprte
poslovne račune o solventnosti za obdobje
zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene reference v zadnjih
2 letih v RS ali EU pred oddajo ponudbe,
natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje,
3. čas garancije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 9. 2006 do
12. ure.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: še 60 dni šteto od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 13. uri; sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
KOPA Golnik
Št. 430-354/2006/5
Ob-24612/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve

– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@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.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za potrebe PP Rogaška Slatina, PP
Cerknica, PP Kozina in PP Ilirska Bistrica,
št. 430-354/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
– sklop 1: PP Rogaška Slatina, naslov
bo posredovan naknadno (območje urejanja
P/51 Rogaška Slatina);
– sklop 2: PP Cerknica, Cesta v Dolenjo
vas 3, Cerknica;
– sklop 3: PP Kozina, Rodiška cesta 1,
Kozina;
– sklop 4: PP Ilirska Bistrica, Vilharjeva
22, Ilirska Bistrica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za potrebe PP Rogaška Slatina, PP Cerknica, PP Kozina in PP Ilirska
Bistrica, 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: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4,
32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
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 in montaža opreme za
potrebe PP Rogaška Slatina
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Rogaška Slatina, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo ter dopolnilno/specialno opremo
(opremo prostora za pranje vozil, opremo
prostorov za pridržanje, opremo prostora za
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samoobrambo in fitness, opremo prostora
za elektronsko strelišče, orodje in opremo
priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4,
32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 125,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Sklop št. 2
Naslov: dobava in montaža opreme za
potrebe PP Cerknica
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Cerknica, ki zajema:
pisarniško, pohištveno in drugo notranjo
opremo ter dopolnilno/specialno opremo
(opremo prostora za pranje vozil, opremo
prostorov za pridržanje, orodje in opremo
priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 75,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Sklop št. 3
Naslov: dobava in montaža opreme za
potrebe PP Kozina
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Kozina, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo
ter dopolnilno/specialno opremo (opremo
prostora za pranje vozil, opremo prostorov
za pridržanje, orodje in opremo priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33,333.333,34
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.

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 (če je potrebno).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-354/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 9. 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 17116-2401002-43035406, 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: 10. 10. 2006 do 15. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 10.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje za-

5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Sklop št. 4
Naslov: dobava in montaža opreme za
potrebe PP Ilirska Bistrica
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Ilirska Bistrica, ki zajema dopolnilno/specialno opremo (opremo
prostora za pranje vozil, opremo prostorov
za pridržanje, opremo prostora za samoobrambo in fitness, opremo prostora za elektronsko strelišče, orodje in opremo priročne
delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.42.00.00-1, dodatni predmet(-i):
32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 16,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Opisi in količine opreme, ki je predmet javnega razpisa ter ostale zahteve naročnika
so podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
250,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
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
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deve, 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; naročilo se sofinancira iz sredstev
skupnosti, in sicer: Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3):
Izbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepov o
oddaji naročila, rok za dobavo in montažo
opreme pa je 45 dni od prejema pisnega
obvestila naročnika, da je objekt primeren
za vnos in montažo opreme.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-24615/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Milan Vran, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-410,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: splošno trgovsko blago.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: splošno trgovsko blago.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A – čistila, barve in pribor,
– sklop B – gradbeni, vodovodni in elektro material za vzdrževanje objektov,
– sklop C – rezervni deli za cestna vozila in drugo mehanizacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: po različnih
lokacijah na področju Republike Slovenije.
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: seznami blaga po skupinah – sklopih s količinami, ki jih bo naročnik okvirno potreboval
v obdobju enega leta so priloženi razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2006 in/ali konec
1. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi,
b) da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika,
c) da je v zadnjih petih letih z blagom
oskrboval najmanj pet pogodbenih partnerjev,
d) da ni dal zavajajoče podatke,
e) da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine - sklopa,
f) da nudi 90 dnevni plačilni rok,
g) da zagotavlja kontrolo kakovosti,
h) da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo; na posamezne mikro lokacije,
najpozneje v pet delovnih dneh od dneva
naročila.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B1) spodaj navedena merila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije.
Pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 10 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 10. 2006 ali 40
dni od odposlanja obvestila do 12. ure v
tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 4. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2006
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-24616/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo Mesto, kontaktna
oseba: kot v prilogi A, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-00.
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:
Splošna bolnišnica
Novo mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-35, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
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faks 07/332-10-95, elektronska pošta:
nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-75/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovna literatura – dobava tuje periodike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strokovna literatura – dobava tuje periodike.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 6 enakih
brezobrestnih mesečnih obrokov, pri čemer
prvi obrok zapade v tridesetih dneh po podpisu 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: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku, ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;

2. izjavo, da nudi naslednje plačilne
pogoje: 6 enakih brezobrestnih mesečnih
obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v tridesetih dneh po podpisu pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo, da zagotavlja dobavo vseh razpisanih vrst in količin blaga v celoti;
2. izjavo, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Splošna bolnišnica Novo mesto;
3. menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti brez DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko 16-75/06.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije naročniku poslati na faks
št. 07/391-61-35.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: 90 dni od datuma določenega za
dostavo ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2006
ob 10. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-24643/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner,
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67,
elektronska pošta: bostjan.tasne@jss-konjice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1.2) 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: ELKO 2006/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja v kotlovnice na območju občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,
Loče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice, Loče,
Zreče, Vitanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 500.000
litrov v obdobju od decembra 2006 do novembra 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 12. 2006, konec
30. 11. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podano
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ELKO 2006/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 9. 2006, cena:
2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na podračun pri UJP Žalec št.
01314-6520971396.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 do 10.
ure; Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 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: do 1. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika,
ki predložijo pisno izjavo ponudnika in strokovna komisija.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2006
ob 10.15, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice, Mestni
trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice,
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Št. 430-577/2006-2
Ob-24659/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta:
javna_naročila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 363/2006 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
protokolarna vina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.93.00.00-6.
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: specifikacija vin in okvirne količine po posameznih
vinih, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2006 in/ali konec
31. 10. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe (kandidat
jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost
ponudbe višja od 30 mio SIT brez DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost ponudbe višja od
30 mio SIT brez DDV). Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega financiranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo: da ima izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih
zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o
referencah;
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika;
Dokazilo: podpisane in žigosane zahtevane izjave;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,

– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430–577/2006–2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 11. 10.
2006 vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 363/2006 – ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
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: 30. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 5100/2006
Ob-24901/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov: Dom upokojencev Polzela, kontaktna oseba: Eva Lenko, univ. dipl. prav.,
Polzela 18, 3313 Polzela, Slovenija, tel.
03/703-34-01, faks 03/572-00-23, elektronska pošta: eva.lenko@domupokojencevpolzela.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 127/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
A. oprema,
B. sestrski klic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da. Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop, vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A. oprema,
B. sestrski klic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Pričetek del: po podpisu pogodbe.
Zaključek del: 1 mesec po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do 17. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljena v
skladu z vzorcem garancije.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo
bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10.
dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja
v skladu z vzorcem garancije.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se
izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu 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.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno do-

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 127/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT (z vključenim DDVjem).
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun pri Upravi RS za javna plačila
št. 01100-6030267709, pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na: Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo. Pri plačilu naj ponudniki navedejo tudi svojo davčno številko
in točen naslov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 9. 10.
2006 do 9. ure, Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 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 in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2006
ob 10. uri, Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela – 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: 1. 9. 2006.
Dom upokojencev Polzela

voljenje 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 in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca,
potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda
pristojno sodišče – Kazenska evidenca).
Dokazili ne smeta biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež (kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– 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 (potrdilo izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2005 oziroma 2004 (v kolikor ponudnik razpolaga z revidiranimi podatki naj jih priloži za leto 2005, sicer mora
priložiti revidirane podatke za leto 2004 in
nerevidirane podatke za leto 2005) ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune.
– Samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji: predložijo obrazec
BON-1/SP in odločbo DURS o odmeri davka
iz dejavnosti za poslovno leto 2005 oziroma
2004 (v kolikor samostojni ponudnik razpolaga s potrjeno odločbo za leto 2005 jo priloži za to leto, sicer priloži potrjeno odločbo
DURS za leto 2004 in nerevidiran obrazec
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2005), podatke iz bilance stanja in iz
poslovnega izida za leto 2005 (iz davčne
napovedi za leto 2005) in podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2004 (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.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih.

Stran

Št. 5024
Ob-24906/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
kontaktna oseba: tajništvo Mateja Knaus,
Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/480-61-00, faks 02/471-31-57, elektronska pošta: Mateja.Knaus@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: Suzana
Žugelj - splošni del, Jelka Černivec - vsebinski del, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-61-00, faks 02/471-31-57,
elektronska pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.dudanicevogrinec.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.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za kopanje in nego stanovalcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, Maribor in
Veselova ul. 3, Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost: 16,020.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do
30. 12. 2006.
2. Izjava o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45 dni od
prejema pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben, da je predložil BON 2 ali potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
2. da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
3. da ponudnik ponuja blago, ki izpolnjuje tehnične specifikacije v celoti;
4. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke;
5. da ponudnik zagotavlja verodostojnost
predloženih listin;
6. da ima ponudnik reference;
7. da ponudnik nudi za ponujeno blago
garancijsko dobo najmanj 1 leto od zagona
opreme;
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8. da bo dostava fco – razloženo na obeh
lokacijah naročnika;
9. da bo rok dobave največ 60 dni od
prejema naročila naročnika;
10. da ponudnik zagotavlja brezplačno
montažo, servisiranje in oskrbo z originalnimi rezervnimi deli še najmanj 10 let po zagonu opreme ter odzivni čas servisa največ
24 ur od prejema prijave o okvari;
11. da ponudnik zagotavlja ustreznost
blaga vsem zakonom, pravilnikom in predpisom, ki so veljavni v Republiki Sloveniji v
času razpisa;
12. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
certifikati oziroma specifikacijami in navodili
za uporabo v slovenskem jeziku za ponujeno blago;
13. da bo ponudnik nudil naročniku brezplačno strokovno pomoč, usposabljanje in
svetovanje v zvezi z ponujenim blagom.
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: 2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 10. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01100-6030267030 s
pripisom za razpisno dokumentacijo Oprema za kopanje in nego stanovalcev.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006, do
9.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Sodelujejo strokovna komisija naročnika
in pooblaščene osebe ponudnikov, ki morajo
imeti pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 10. 2006
ob 10. uri, sejna soba naročnika, Čufarjeva
c. 9, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik se
lahko prijavi na posamezen artiklel ali na
ves razpis. Merilo za oddajo je najnižja cena
posameznega artikla.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 9/06
Ob-24907/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo: Irena Mihelič, univ.
dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Marija Horvat,
Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/22-86-361 in 02/22-86-229,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si in slavica.sojc@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: Marija Horvat in Slavica
Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361 in 02/22-86-229,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si in slavica.sojc@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN3-B/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni material za RTG (filmi, razvijalci, fiksirji, kasete, folije).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika, ki se
nahajajo v Mariborski občini.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej
II.1.6).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 11. 2006, konec 31. 10. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Kolikor pogodbena vrednost
ne bo presegala zneska določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS, naročnik ne bo zahteval bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
navedeni rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih pred pričetkom naročila ni bila vložena
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pravnomočna obtožnica in ni bila izdana
obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba;
2. podatki o ponudniku;
3. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji;
4. izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov;
5. izjava ponudnika o nepovezanosti;
6. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika;
7. pogodba;
8. predračun z navodili za izpolnitev;
9. strokovna priporočila (reference);
10. izjava ponudnika o plačilnih pogojih;
11. izjava ponudnika o kvaliteti blaga;
12. izjava ponudnika o dobavi blaga;
13. izjava ponudnika o fiksnosti cen;
14. izjava ponudnika o drugih pogojih;
15. posebna priloga ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 90%,
– plačilni pogoji – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pri OE UJP
Slovenska Bistrica, št. 01270-6030922374.
Dvig razpisne dokumentacije je možen le s
predložitvijo potrdila o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: do 10. 1. 2007 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 10. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Služba za javna naročila in nabavo, pritličje,
soba 102.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis ni razdeljen na sklope, kar je razvidno
iz Priloge B.
Ocenjena vrednost brez DDV: 300.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 2 meseca od oddaje naročila; zaključek
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razpisna garancija: razpisna garancija, izdana
s strani banke in nominirana v evrih v višini
1% ponujene cene, mora biti pripravljena
v skladu z vzorcem v aneksu razpisne dokumentacije. Razpisna garancija mora biti
veljavna še 90 dni po času veljavnosti ponudbe. Razpisna garancija bo vrnjena neuspešnim ponudnikom ne kasneje kot 60 dni
po podpisu pogodbe. Uspešnemu ponudniku pa bo sproščena ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilo bo izvedeno v evrih za
tuje ponudnike in v nacionalni valuti za slovenske ponudnike v letu 2006, upoštevajoč
splošne pogoje kot sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik podpisati ponudbo,
za katero odgovarjajo vsi ponudniki skupaj
in vsak zase. Skupina izvajalcev imenuje
nosilca, ki odgovarja naročniku v zvezi s
skupno ponudbo. V primeru, da bo skupina
izvajalcev izbrana na javnem razpisu, mora
naročniku predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.

Ob-24920/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Urad za droge, Langusova
4, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jože
Hren, tel. +386/1/478-87-04, e-pošta:
joze.hren@gov.si, faks +386/1/478-87-15.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.uradzadroge.si/en/ (subfolder:
Transition Facility).
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije,
Urad za droge, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jože Hren, tel.
+386/1/478-87-04, e-pošta: joze.hren@gov.si,
faks +386/1/478-87-15, internetni naslov:
http://www.uradzadroge.si/en/ (subfolder:
Transition Facility).
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Urad za droge, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Jože Hren, tel. +386/1/478-87-04, e-pošta:
joze.hren@gov.si, faks +386/1/478-87-15, internetni naslov: http://www.uradzadroge.si/en/
(subfolder: Transition Facility).
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Urad za droge, Langusova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Jože Hren, tel.
+386/1/478-87-04, e-pošta: joze.hren@gov.si,
faks +386/1/478-87-15, internetni naslov:
http://www.uradzadroge.si/en/ (subfolder:
Transition Facility).
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;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zmanjševanje povpraševanja po
drogah.
II. 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
kombiji, prirejeni za terensko izvajanje
programov zmanjševanja povpraševanja
po drogah v Sloveniji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
Naslov: Kombiji, prirejeni za terensko izvajanje programov zmanjševanja povpraševanja po drogah v Sloveniji
1) Kratek opis: avtomobil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
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Vsak od ponudnikov mora predložiti pisna dokazila v skladu z zakonskimi določili
države, v kateri je ustanovljen, da se ne uvršča v nobeno zgoraj naštetih kategorij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– izjavo o finančnem stanju za zadnji dve
leti (2004, 2005), ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– opis usposobljenosti ponudnika na
podobnih projektih. Minimalna zahteva za
usposobljenost ponudnika so izvedene vsaj
tri podobne adaptacije kombijev v zadnjih
petih letih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: št.:
2004/016-710.04.05.
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: 23. 10. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2006 do 10.
ure po lokalnem času.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 10.
2006 ob 11. uri po lokalnem času; Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Urad
za droge, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranja ponudb se lahko udeleži le
en predstavnik ponudnika, ki mora predati
poverilnico zastopnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da;
a) prehodni vir za Slovenijo – zmanjševanje povpraševanja po drogah;
b) številka
programa:
2004/016710.04.05.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki lahko postavijo dodatna vprašanja glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji v
pisni obliki najkasneje 16 dni pred rokom
za oddajo ponudb, pri čemer se morajo sklicevati na referenčno številko in na naslov
predmeta (št. 2004/016-710.04.05, Supply
of equipment for transition facility). Odgovori
na vsa prejeta dodatna vprašanja v razpisni
dokumentaciji bodo sporočena na internetnem naslovu http://www.uradzadroge.si/en/
(subfolder: <Transition Facility) najpozneje 6
dni pred rokom za oddajo ponudb. Po tem
roku dodatna pojasnila ne bodo možna.
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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 petnajst dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Urad
za droge: Langusova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: joze.hren@gov.si, tel.
++386/1/478-87-04,
internetni
naslov:
http://www.uradzadroge.si/en/(subfolder:<Transition Facility), faks ++386/1/478-87-15.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 9. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije, Urad za droge
Ob-24922/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Margetič,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-82, faks 04/281-13-01,
elektronska pošta: margetic@komunalakranj.si, internetni naslov: www.komunalakranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.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: 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: javno naročilo št. 11/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja plinskega motorja za
kogeneracijo na Centralni čistilni napravi Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj, Centralna čistilna naprava.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora opraviti storitev v naslednjem
obsegu: dobava, montaža ter povezava
plinskega motorja v funkcionalno enoto na
obstoječe postrojenje za kogeneracijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek november 2006 in konec
april 2007.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti celotnega javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90% plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij
glede na obseg opravljenih del. Rok plačila
40 dni od prejema situacije. 10% plačila po
opravljeni primopredaji del. Rok zaključnega
plačila 40 dni od opravljenega primopredajnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
z osebjem potrebnim za izvedbo naročila,
da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila ter da ima poravnane vse
zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih poslovnih obveznostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/28-113-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za izbiro dobavitelja plinskega motorja
za kogeneracijo na CČN Kranj.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 12. 2006 ali 72 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2006
ob 12. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Dokazilo: izjava ponudnika.
Da zagotavlja natančen opis ali prospektni material za ponujeno blago v slovenskem
in angleškem jeziku in ustreznih certifikatov,
ki to verodostojno dokazujejo
Dokazilo: priloga tehnični opis in prospektni material oziroma opisa.
Da zagotavlja montažo in servis dobavljenega blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika in predlog
servisne pogodbe.
Da bo ponudnik pred predajo demonstriral delovanje naprave in da nudi na svoje
stroške šolanje 5 sodelavcev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da je v primeru okvare odzivni čas 1 dan,
garancijsko vzdrževanje minimalno eno leto
in da nudi nadomestne dele (ponudnik ali
njegov pogodbeni partner) še najmanj 10 let
od preizkusnega zagona aparata.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da je ponudnik v zadnjih treh letih že dobavljal podobno blago, ki je predmet razpisa
in ima najmanj eno priporočilo.
Dokazilo: izjava ponudnika s priloženim
priporočilom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 jo je mogoče do 3. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
01223-6030279918.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 10.
ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 10.30.
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: 31. 8. 2006.
Zdravstveni dom Domžale

Ob-25030/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Domžale, kontaktna oseba: Jana Zajc Kladnik, Mestni trg 2, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/72-45-202,
faks 01/72-14-459, elektronska pošta:
jana.zajc@zd-domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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:
UZ aparat za potrebe ginekologije, porodništva in pediatrije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: UZ
aparat za potrebe ginekologije, porodništva
in pediatrije: podrobne tehnične zahteve in
opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti bo
izbrani ponudnik predložil ustrezno obliko
finančnega zavarovanja,če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika;
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene obveznosti bo izbrani ponudnik predložil ustrezno obliko finančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje

take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali,
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Potrdilo mora biti v originalu in
ne starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da zagotavlja dobavo blaga v 30 dneh
po podpisu pogodbe in instalacijo v prostorih naročnika – ambulanta.
Dokazilo: izjava ponudnika o dobavi in
instalaciji.
Da je ponudnik kvalitetno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da zagotavlja, da so izdelki opremljeni z
CE oznako(»Conformite/ Europe/ene«).
Dokazilo: izjava ponudnika, da proizvodi izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost,
zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo
evropske direktive za proizvode.
Da zagotavlja, da ponujeno blago izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji.

Stran

Ob-25035/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Dravlje, kontaktna oseba: Diana Vukčevič, Klopčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/507-36-16, faks 01/507-36-16, elektronska
pošta: diana.vukcevic1@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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-ŽIVILA 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dravlje,
Klopčičeva ulica 1, Ljubljana.
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: dobava
za obdobje 3 let v skladu z razpisno dokumentacijo po naslednjih sklopih: 1. meso in
mesni izdelki, 2. perutnina, 3. kruh in pekovski izdelki, 4. testenine in mlevski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki, 6. sveže sadje in
zelenjava, 7. zmrznjena zelenjava in ribe, 8.
splošno prehrambeno blago A, 9. splošno
prehrambeno blago B, 10. splošno prehrambeno blago C, 11. sokovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek predvidoma 1. 12. 2006 in/ali konec
30. 11. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT ob oddaji ponudbe in menična izjava o
izdaji menice za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računa: 30 dni po prejemu računa; s
15 dnevnim zbirnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
potrdilo, da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne odločbe. Potrdilo, da ponudnik zaradi
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega
dejanja izda pristojno sodišče – Kazenska
evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali da ni prenehal poslovati na osnovi sodne
odločbe. Potrdilo izda okrožno sodišče. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: gospodarske
družbe: obrazec BON-2; samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o odmeri davka iz
dejavnosti za poslovno leto 2004 (potrjeno
s strani pristojne izpostave DURS); potrdila bank o stanju na transakcijskih računih
za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb, ter podatke o morebitnih blokadah
le-teh. Kmetje priložijo potrdilo o katastrskem dohodku in potrdila bank o stanju na
transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev
pred odpiranjem ponudb. Pogoj: ponudnik
v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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Ponudnik mora predložiti najmanj tri potrdila naročnikov javnih zavodov, od tega
vsaj enega vzgojno-izobraževalnega zavoda, pri katerih je v zadnjih treh letih kvalitetno izvedel enakovrstno javno naročilo v
skladu s pogodbo, in sicer najmanj za čas
enega leta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 6. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT. Valuta: pred prejemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR, Osnovna šola Dravlje, št.:
01261-6030664989, odprt pri UJP, sklic št.:
00-290302 (DDV je vključen). Pred dvigom
razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 13.30; Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva
ul. 1, 1000 Ljubljana, v mali zbornici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Osnovna šola Dravlje
Št. 430-353/2006/5
Ob-25103/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@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.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo opreme
za nadzor državne meje in druge tehnične
opreme, št. 430-353/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je dobava
opreme za nadzor državne meje in druge
tehnične opreme.
Podrobnejši opis in količina opreme je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: endoskopi
1) Kratek opis: dobava endoskopov, podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: 20 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 38,400.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 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 blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: 24 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 188,200.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: popravilo in nadgradnja mobilne
termovizije
1) Kratek opis: popravilo in nadgradnja.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: popravilo in nadgradnja mobilne termovizije, 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 34,300.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: naprave za nočno opazovanje
1) Kratek opis: dobava naprav za nočno
opazovanje. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: 41 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 57,366.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: video kamere
1) Kratek opis: dobava video kamer. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: 6 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,916.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: sistem kamere za montažo v
avtomobil
1) Kratek opis: dobava sistema videokamere za montažo v avtomobil. Podrobnejši
opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
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 trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: naprava za interni vizuelni pregled vozil, tehničnih naprav in prostorov
1) Kratek opis: dobava setov naprav za
interni vizualni pregled vozil, tehničnih naprav in prostorov. Podrobnejši opis blaga je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: 12 setov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: kovčki za kriminalistično tehnične preglede
1) Kratek opis: dobava kovčkov za kriminalistično tehnične preglede. Podrobnejši
opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: 70 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 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 blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.

vilka: 28 17116-2401002-43035306, 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: 9. 10. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 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/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF0524 in PSF0525, Projekt P20032
PHARE 2003.
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.
V točki II/3 trajanje naročila ali rok za
zaključek je podan skrajni rok. Podrobnejša
določila rokov so za vsak sklop podana v
prilogi B.
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

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00.
3) Količina ali obseg: 98 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,469.166,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ostale zahteve so podrobneje
podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
356,985.833,35 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan
od dneva prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
program usposabljanja (za sklope 1, 2 in
9).
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: 430-353/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna šte-
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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:
1. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 110-1/06
Ob-25111/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 2005/00083.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC odsek Hrastje–Lešnica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za AC bazo
Novo mesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Hrastje–Lešnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
298.11.1.00-8.
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 4:
– 1 kom univerzalno delovno vozilo moči
nad 150 kW.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini za sklop 4, 396.000 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 kreditov EIB.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
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pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– redni izpisek iz sodnega registra;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta);
– 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 dobav v zadnjih treh letih, z
zneski, datumi in seznamom državnih ali
zasebnih naročnikov.
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: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 6 z dne 21. 1.
2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 23-24 z dne 11. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00083.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 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 6.666,67 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti

prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 do
13.30.
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: 26. 9. 2006
ob 14. 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.4) Dodatne informacije: postopek s
pogajanji bo dne 29. 9. 2006 ob 9. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 030/06
Ob-25189/06
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: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@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 PC-25-007/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup mrežne in namizne računalniške
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika v Sloveniji (sedež naročnika in območne enote
naročnika).
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0; glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.24.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
2) Kratek opis: sklop 1: prenosni računalniki.
3) Obseg ali količina:
1.1 Prenosniki: 85 kosov
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1.2 Lahki prenosniki: 10 kosov.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
2) Kratek opis: sklop 2: strežniki.
3) Obseg ali količina:
2.1 Strežnik za OE: 9 kosov
2.2 Zmogljiv strežnik za ESX: 2 kosa
2.3 Strežnik za varnostno kopiranje podatkov: 1 kos.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.20.00-7.
2) Kratek opis: sklop 3: mrežna oprema
za povečanje varnosti.
3) Obseg ali količina:
3.1 Nadgradnja ACE server: 1 kpl
3.2 Menjava generatorja gesel SecureID: 1 kpl
3.3 Programska oprema Sniffer: 1 licenca.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.41.30.00-1.
2) Kratek opis: sklop 4: mrežna oprema
za vzpostavitev redundance v podatkovnem
centru.
3) Obseg ali količina:
4.1 Stikalo Cisco Catalyst 6509: 1 kos
4.2 Stikala za povezovalne elemente: 4
kosi
4.3 Požarna pregrada s funkcijo sistema
za preprečevanje vdorov (IPS): 2 kosa
4.4 Požarna pregrada: 2 kosa
4.5 Požarna pregrada Cisco PIX 525:
1 kos
4.6 Sistem za upravljanje z varnostnimi
informacijami: 1 kpl
4.7 Naprava za predpomnjenje www dostopov: 1 kos
4.8 Moduli za vgradnjo v obstoječe Cisco
naprave: 1 kpl.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
2) Kratek opis: sklop 5: programska
oprema za virtualizacijo.
3) Obseg ali količina:
5.1 Programska oprema VMware: 1 kpl
5.2 Implementacija virtualnega okolja: 1
kpl.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
2) Kratek opis: sklop 6: programska oprema za varnostno ščitenje podatkov.
3) Obseg ali količina:
6.1 Nadgradnja programske opreme BrightStor ARCserve: 1 kpl
6.2 Storitev osnovnega vzdrževanja programske opreme BrightStor ARCserve: 1
kpl.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.61.00-7.
2) Kratek opis: sklop 7: optični bralniki.
3) Obseg ali količina: 7.1 Optični bralniki:
45 kosov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: Prenosni računalniki
1.1 Prenosniki: 85 kosov

7. ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih,
8. plačilni rok 30 dni od dneva izstavitve
računa. Račun se izstavi na podlagi s strani
naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu/implementaciji opreme,
9. rok dobave najkasneje v 30 dneh za
vse sklope. Za sklope 1 in 7: dobava opreme na 10 lokacij po spisku naročnika. Za
ostale sklope: dobava opreme na sedež
naročnika,
10. dobava fco skladišče na naročnikovih lokacijah, kar pomeni tudi razpakiranje
opreme in odvoz embalaže, če tako zahteva
naročnik,
11. dobava opreme natančno po zahtevah razpisne dokumentacije, naročnik si pridržuje pravico razlage specifikacij oziroma
razpisne dokumentacije,
12. garancijski rok po zahtevah specifikacij,
13. garancijska izjava mora biti potrjena
s strani proizvajalca opreme,
14. zagotavljanje enakih rezervnih delov
po zahtevah specifikacij za ves čas trajanja
garancijske dobe, kar pomeni, da je v tem
času omogočeno nameščanje osnovnega
operacijskega sistema s pomočjo istega
imagea,
15. ponudnik dovoljuje naročniku posege
na opremi zaradi izvajanja nadgradenj opreme - po zahtevah specifikacij,
16. preverjanje skladnosti ponujene
opreme s specifikacijami v roku 36 ur od poziva naročnika (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje izvede ponudnik na lokaciji
naročnika ob prisotnosti delavcev naročnika
– po zahtevah specifikacij,
17. posebni pogoji za posamezne sklope
– po zahtevah specifikacij.
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:
8. podatki, navedeni v ponudbi,
9. podatki, navedeni v ponudbi,
10. podatki, navedeni v ponudbi,
11. podatki, navedeni v ponudbi,
12. podatki, navedeni v ponudbi,
13. prevzemna dokumentacija,
14. podatki, navedeni v ponudbi,
15. podatki, navedeni v ponudbi,
16. podatki, navedeni v ponudbi,
17. podatki oziroma dokazila v ponudbi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

1.2 Lahki prenosniki: 10 kosov
Sklop 2: Strežniki
2.1 Strežnik za OE: 9 kosov
2.2 Zmogljiv strežnik za ESX: 2 kosa
2.3 Strežnik za varnostno kopiranje podatkov: 1 kos
Sklop 3: Mrežna oprema za povečanje
varnosti
3.1 Nadgradnja ACE server: 1 kpl
3.2 Menjava generatorja gesel SecureID: 1 kpl
3.3 Programska oprema Sniffer: 1 licenca
Sklop 4: Mrežna oprema za vzpostavitev
redundance v podatkovnem centru
4.1 Stikalo Cisco Catalyst 6509: 1 kos
4.2 Stikala za povezovalne elemente: 4
kosi
4.3 Požarna pregrada s funkcijo sistema
za preprečevanje vdorov (IPS): 2 kosa
4.4 Požarna pregrada: 2 kosa
4.5 Požarna pregrada Cisco PIX 525:
1 kos
4.6 Sistem za upravljanje z varnostnimi
informacijami: 1 kpl
4.7 Naprava za predpomnjenje www dostopov: 1 kos
4.8 Moduli za vgradnjo v obstoječe Cisco
naprave: 1 kpl
Sklop 5: Programska oprema za virtualizacijo
5.1 Programska oprema VMware: 1 kpl
5.2 Implementacija virtualnega okolja: 1
kpl
Sklop 6: Programska oprema za varnostno ščitenje podatkov
6.1 Nadgradnja programske opreme BrightStor ARCserve: 1 kpl
6.2 Storitev osnovnega vzdrževanja programske opreme BrightStor ARCserve: 1
kpl
Sklop 7: Optični bralniki
7.1 Optični bralniki: 45 kosov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dovoljene.
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 (vsaj 5%
od vrednosti ponudbe, zaokroženo navzgor
na 100.000 SIT), bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10%
od skupne pogodbene vrednosti) in bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku (5% od skupne pogodbene vrednosti).
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,
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6.
2006, Ob-17732/06.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. TED z dne 22. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Sklopi 1, 2, 3, 5, 6, 7: najnižja cena.
Sklop 4: najnižja ocena po formuli: cena
/ (1 + vsota vseh ocen v ponudbi po merilih
v %), z merili:
– cena sklopa 4,
– ponujanje izobraževanja (0 - 5%),
– strokovnjaki s področja varnosti (0 3%),
– strokovnjaki za konfiguriranje WAN in
LAN (0 - 5%),
– strokovnjaki za konfiguriranje Cisco
Works (0 - 3%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PE IC PC-25-007/06B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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 / Nakup mrežne in namizne
računalniške opreme št. PC-25/06.
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 PC-25/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 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 3. 1. 2007.
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: 29. 9. 2006
ob 10.30, sejna soba naročnika, soba št.
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.4) Dodatne informacije: informativni
sestanek s ponudniki bo v torek, 19. 9. 2006
v sejni sobi naročnika, št. sobe 342/III. nadstropje ob 10. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije Področna enota Informacijski
center

Gradnje
Ob-24973/06
Popravek
V javnem razpisu »Regionalni center za
ravnanje z odpadki Celje – Faza II – Mehansko biološka obdelava odpadkov Celje«,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naročnika Mestne občine Celje, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006,
Ob-24367/06, se točka IV.2.1) pravilno glasi:
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
20%
Uredništvo
Ob-24617/06
Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij v postopku oddaje javnega naročila za investicijsko obnovitvena dela
v zaporih Celje, številka javnega naročila
2020-G-2006-3, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67-68 dne 30. 6. 2006,
Ob-18563/06, na podlagi 76. člena Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1) (Uradni list RS, št.
36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb. Naročnik
je pri pregledu zavrnil edino prispelo ponudbo, saj je ugotovil, da je ponudba nepravilna
in nesprejemljiva.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenski sankcij
Št. 06-60761

Ob-25100/06

Popravek
V objavi javnega naročila v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006, pod št.
06-60698, Ob-23366/06, na strani 6700, za
gradnjo prizidka – telovadnice ob podružnični šoli Ihan pri Domžalah, Šolska 5, Ihan
1230 Domžale, se besedilo
točka IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9.
2007 ob 14.45, Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna soba Občine
Domžale v I. nadstropju pravilno glasi:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 14.45, Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
Občina Domžale
Ob-24513/06
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: Nataša Ribizel Šket, univ.
dipl. inž. gosp. gradb., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-67,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: natasa.sket@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-09/06-CEP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
centralna energetska postaja CEP Velenje, Q = 70 MW, Koroška cesta 3a, Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koroška cesta 3a, 3320
Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija obstoječe centralne energetske postaje CEP Velenje z vsemi strojnimi, elektro
in gradbenimi deli ter centralnim nadzornim
sistemom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del 1. 12. 2006, zaključek
del 1. 8. 2007 s poizkusnim obratovanjem
od septembra 2007 do maja 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2006, konec 1. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisane vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1) da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
2) 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;
3) da v zvezi s podkupovanjem ni bil
pravnomočno obsojen;
4) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudniki morajo predložiti vsaj tri reference o opravljenih delih v zadnjih petih
letih, in sicer za:
1) strojna dela v vrednosti nad 50,000.000
SIT na:
– kogeneracijskih postrojih nad 3MW ali
– črpališčih nad 200 kW ali
– kotlovnicah oziroma toplotnih podpostajah nad 5MW ali
– kompresorskih postajah nad 6 barov;
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2) elektro dela v vrednosti nad 10,000.000
SIT na
– transformatorskih
postajah
nad
500 kWA ali
– stikalnih blokih oziroma stikalnih omarah;
3) centralni nadzorni sistem v vrednosti
nad 10,000.000 SIT in
4) gradbena dela v vrednosti nad
3,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: R-09/06-CEP.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 10. 10. 2006,
cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o., št. 02426-0012997176, sklic na št.
105-810/CEP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: do 31. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 12. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Cena 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: kopija potrdila o plačilu na TRR Občine Cankova
01352-0100012533 s pripisom »Rekonstrukcija lokalne ceste Domajinci–Gornji
Črnci–Gerlinci«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Cankova,
Cankova 25.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Občina Cankova

Št. 007-08/2006
Ob-24628/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cankova, kontaktna oseba: Franc
Adanič, Cankova 25, 9261 Cankova, tel.
02/540-93-72, faks 02/540-93-78, elektronska pošta: direktor@obcina-cankova.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1.)Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija lokalne ceste št. LC
360120 Domajinci–Gornji Črnci-Gerlinci
– I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domajinci, Gornji Črnci,
Gerlinci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste LC 354120 v dolžini
3500 m.
II.2.2.) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2,5 meseca in/ali 75 dni od oddaje naročila; začetek 11. 10. 2006, konec
22. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
zakonodajo (41. in 43. člen ZJN-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
e) da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom;
f) potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje.
Opomba: ponudnik lahko pod točko: d, e
in f namesto dokazil poda ustrezno izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) bonitetna dokazila za gospodarske
družbe – BON-1, BON-2;
b) za obrtnike napoved za odmero dohodnine.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zagotavlja tehnične in kadrovske zmogljivosti kot to določa razpisna
dokumentacija.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (80%),
2. reference (20%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2006.

Stran

Št. 030-002/2006
Ob-24646/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škofja Loka, kontaktna oseba:
Alojz Bogataj, Poljanska cesta 2, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-332,
faks 04/51-12-318, elektronska pošta:
Alojz.bogataj@skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IZTR Inženiring in projektiranje d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Rihar,
Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-04-50, faks 01/252-48-14,
elektronska pošta: iztr@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Alojz Bogataj, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-332,
faks 04/51-12-318, elektronska pošta:
Alojz.bogataj@skofjaloka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofja Loka, vložišče, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300,
faks 04/51-12-318, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja Športne dvorane ob OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki – 1.
faza del.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja Športne dvorane ob OŠ Cvetka
Golarja v Škofji Loki – 1. faza del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Škofja loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 10. 2006 in/ali konec
15. 2. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...). Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...).
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih vsaj v enem obračunskem letu presegati vrednost javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha
za zadnja tri leta. Kot dokaz se predloži
bilance stanja, izvlečki iz bilance stanja ali
drugim enakovrednim dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora
predložiti revidirane izkaze. Če ponudnik
glede na svojo statusno obliko ni dolžan
dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti
davčne napovedi.
Noben izmed računov ponudnika ne sme
biti v zadnjih šestih mesecih blokiran, kar
ponudnik izkaže s predložitvijo izjave katere račune ima in obrazcem BON2 za vsak
svoj račun. Če se obrazec BON2 za določen
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račun ne izdaja, se neblokiranost računa
izkaže z drugim enakovrednim dokazilom
ali potrdilom banke pri kateri ima odprt svoj
račun.
Ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev
v zadnjih desetih letih, ki se nanaša na izvajanje gradnje: 12 Nestanovanjske stavbe
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena – 1265 Športne dvorane. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo.
Če gre za skupno ponudbo se reference
partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev
izvajanja gradnje v zadnjih treh letih. Ki se
nanaša na izvajanje gradnje: 12 Nestanovanjske stavbe pri kateri je bila investicijska
vrednost najmanj 300 mio SIT. Ponudnik
izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference
podizvajalcev se ne upoštevajo.
Ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposleni vsaj
dve osebi z izobrazbo ustrezne smeri, ki v
času izvajanja del ne bodo obremenjene z
deli na drugih projektih.
Ponudnik mora navesti seznam vseh morebitnih podizvajalcev in pri vsakem opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti
celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko
izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni
v ponudbi.
Ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 22-623/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15, Škofja Loka (V. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Občina Škofja Loka

Ob-24744/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ribnica na Pohorju, kontaktna
oseba: Nataša Puhr, Ribnica na Pohorju
1, 2364 Ribnica na Pohorju, Slovenija, tel.
02/888-05-57, faks 02/888-05-58, elektronska pošta: obcina@ribnicanapohorju.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja večstanovanjskega objekta v
Josipdolu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ribnica na Pohorju, naselje Josipdol.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisane gradnje sta razvidni iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 16. 10. 2006, konec
1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun
se opravlja mesečno z izstavitvijo mesečnih
situacij. Rok za plačilo situacije je 60. dan
od dneva uradno prejete pravilno izstavljene situacije. Dodatna določila so razvidna v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je vpisan v register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa na
podlagi posebnega zakona,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik je ustrezno tehnično usposobljen.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila o registraciji (izpisek iz sodnega registra z vsemi registrskimi listi oziroma
priglasitvena listina),
– dokazilo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno, sicer nadomestna izjava,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: štiri potrdila (reference) o dobro opravljenem delu na podobnih objektih
v zadnjih petih letih v višini nad 50 mio
SIT za vsako posamezno delo (posamezni
objekt).
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 1. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 13. ure. Posredovanje razpisne
dokumentacije je brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 10. 2006 ali 33 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 12.30; sejna soba Občine Ribnica na
Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica
na Pohorju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Občina Ribnica na Pohorju

Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– višina letnega prometa ponudnika v
vsakem obračunskem letu – 2003 do 2005
je znašala vsaj 100 mio SIT (neto).
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
2005, ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-tega – 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
2005 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 javnega naročila v zadnjih 5 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer: tri
naročila v vrednosti vsaj 30 mio SIT;
– predvideni odgovorni vodja naloge ima
potrjene reference v zadnjih 5 letih: glede števila in vrednosti izvedenih del veljajo enaki pogoji kot za ponudnika v prejšnji
alineji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 10. 2006.
Cena:
– za 1. in 2. sklop (zamenjavo oken na
domu 3 in 4) skupaj 5.000 SIT,
– za 3. sklop (obnovo kopalnic, sanitarij
in umivalnice v domu Gerbičeva 59) 20.000
SIT,
– za vse sklope skupaj 25.000 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: 5. 10. 2006 do
10. ure, na naslovu Študentski domovi v
Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: opcija ponudbe mora biti najmanj
90 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 1279/08/06
Ob-24746/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Andrej Resnik, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-10-03, faks
01/242-10-10, elektronska pošta: studentski.domovi@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Samo Potrč, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:

Andrej Resnik, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-10-03, faks
01/242-10-10, elektronska pošta: studentski.domovi@siol.net.
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: JN3-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba investicijsko vzdrževalnih del na
objektih Študentskih domov v Ljubljani
(zamenjava oken na domu 3 in 4, ter obnova kopalnic, sanitarij in umivalnice v
domu Gerbičeva 59).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: prvi sklop zajema zamenjavo oken na domu 3.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: drugi sklop zajema zamenjavo oken na domu 4.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: tretji sklop zajema obnovo kopalnic, sanitarij in umivalnice v domu
Gerbičeva 59.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektih
Študentskih domov v Ljubljani.
– sklop 1: zamenjava oken na domu 3,
– sklop 2: zamenjava oken na domu 4,
– sklop 3: obnova kopalnic, sanitarij in
umivalnice v domu Gerbičeva 59.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
Zaključek del: v roku 30 dni (za 1. in 2.
sklop) in v roku 45 dni (za 3. sklop) od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2006
ob 12. uri, Študentski domovi v Ljubljani,
Dom III – sejna soba, 1. nadstropje, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-24747/06
Ali je to naročilo vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sežana, kontaktni osebi: Saša Likavec Svetelšek, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-01-25, faks 05/731-01-23, elektronska pošta: sasa.likavec@sezana.si, in Slavko Škulj, tel. 05/731-01-29, elektronska pošta: urbanizem.skulj@sezana.si, internetni
naslov: www.sezana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudb/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1).
II.1.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Izvedba s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: investicijska prenova zunanjega dela stare
občinske stavbe »Vila Mirassasso«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Stara poslovna stavba Občine Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
obsegajo prenovo strehe, fasade, zamenjava oken in vrat ter prenovo lesene lože.
II.3) Trajanja javnega naročila ali rok za
zaključek: dela morajo biti zaključena do
31. 12. 2006.
Uvedba in začetek del predvidoma 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica v višini 10% s pooblastilom za izpolnitev – garancija za resnost
ponudbe,
– bianco menica s pooblastilom za izpolnitev – garancija za dobro izvedbo del
v času gradnje – varščina v višini 20% ponudbene cene,
– bianco menica s pooblastilom za izpolnitev – garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti; opredeljeno v razpisni dokumentaciji
v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN -1- UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P
in BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb samostojni podjetniki
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pa BON-1/SP in BON-2, izdan največ 30
dni pred odpiranjem ponudb ali namesto
BON-2 obrazec s podatki o solventnosti za
zadnje tri obračunske zaključene mesece,
ki ga izdajo pristojne banke, pri katerih ima
samostojni podjetnik odprte transakcijske
račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. točko drugega
odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1. Zahtevana dokazila so natančno opisana v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Upoštevati se mora kulturno-varstveni
pogoj tako, da obnova obsega le zunanji
del stavbe in da se posamezni elementi obnovijo po principu enako z enakim.
Dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi
in standardi ter normativi veljavni na področju predmeta javnega naročila v EU in
Sloveniji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja ponudbena cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitve dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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: najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščena oseba.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2006
ob 11. uri, Občina Sežana, Partizanska cesta 4, v prostorih male sejne sobe.
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: 30. 8. 2006.
Občina Sežana
Št. 430-01/06-4811
Ob-24748/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10, elektronska pošta: dominika.vrbnjak@ljutomer.si, internetni naslov:
www.ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova letnega kopališča v Ljutomeru
– I. faza.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljutomer.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
letnega kopališča v Ljutomeru – I. faza, bo
obsegala obnovo bazenske školjke olimpijskega bazena.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 10. 2006 in/ali konec
15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračunske situacije bo naročnik poravnaval v
60 dneh od prejema.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem- potrdilo ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu s
predpisi države – potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju 60dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezne strokovne
kadre za izvedbo naročila – navedba imen,
izobrazbe in referenc strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi del,
– reference – seznam podobnih del v
zadnjih petih letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2006
ob 11. uri, sejna soba Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nad
stropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Občina Ljutomer

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 13. uri, Sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 22. 9. 2006. Javno naročilo se
ponavlja, ker v prvem postopku, objava v
Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19416/06, ni bilo nobene pravilne ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Ob-24900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Antonija Zdešar
Vochl, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – G – 2006 – 5.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijskih del v zaporih Dob
po sistemu ''funkcionalni ključ v roke'' –
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
po naslednjih sklopih:
1. sklop: Postavitev varovalne ograje in
ureditev igrišč
2. sklop: Postavitev začasne varovalne
ograje vhoda z dvojimi drsnimi vrati in zapornico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna na
Dolenjskem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik ne bo zahteval finančnih zavarovanj.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnemu organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in
da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o
preprečevanju korupcije naročniki ne smejo
sodelovati,
3. da je ekonomsko-finančno sposoben,
tj. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma blokad
poslovnega računa,
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila, tj. da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del,
5. da izpolnjuje druge pogoje, potrebne
za izvedbo javnega naročila, to je:
5.1. da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev,
5.2. da izpolnjuje pogoje po odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
5.3. da ima zavarovano odgovornost v
skladu s 33. členom ZGO-1 in predmetnim
javnim naročilom,
5.4. da je v celoti seznanjen z razpisanimi deli in da je sposoben izvesti javno
naročilo.
Naročnik bo zavrnil ponudbo, pri kateri
bo sodeloval izvajalec, do katerega je naročnik v obdobju zadnjih 5 let imel dokumentirane hujše kršitve pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pogoji in način plačila: brezplačno na spletni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
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Ob-24912/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ivan Marolt, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-237, faks
01/89-38-230, elektronska pošta: stavbna.zemljisca@obc.kocevje.si, internetni naslov: www.kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Pri kontaktni osebi naročnika po predhodnem dogovoru oziroma na vložišču naročnika pri Vesni Hrovat, el. naslov: vlozisce@obc-kocevje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
Ponudbe morajo biti oddane na vložišču
naročnika in označene z napisom Ne odpiraj – javni razpis »izgradnja mostu v Dolnje
Ložine«, ponudnik pa mora biti na ovitku
naveden na zadnji strani.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja mostu na dostopni cesti v vas
Dolnje Ložine pri Kočevju.
Investicija se bo izvedla v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostopna cesta v vas
Dolnje Ložine pri Kočevju.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50/502/502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej točko II.1.6).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma do 1. 10.
2006 oziroma po pridobitvi gradbenega dovoljenja in/ali konec do 31. 12. 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: v roku 60
dni od prejema potrjene situacije na vložišče
naročnika do višine 90% del, ostalo po primopredaji objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila;
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano z posebnim predpisom;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi z podkupovanjem;
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo pristojnega davčnega urada da
je ponudnik poravnal vse davke, prispevke
in druge obvezne dajatve;
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanco stanja za preteklo leto (revidirano, če je ponudnik zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) iz katere je
razvidno, da je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika najmanj trikratno
ponujeno vrednost;
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo ponudnikove banke iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila niso bili blokirani;
– poročilo pooblaščenega revizorja skladno s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dve pozitivno potrjene reference za
gradnjo mostu iz obdobja zadnjih treh let za
vrednosti gradbenih del višje od 35,000.000
SIT;
– predložitev kalkulativnih elementov;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti;
– izjava o izdelavi varnostnega načrta;
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz 10.
točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1UPB-1;
– izjava o zasedenosti kapacitet.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Kočevje št. 01248-0100005213
pri UJP Novo mesto, namen nakazila: razpis
izgradnja mostu Dolnje Ložine.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 10. ure
na vložišču naročnika (ponudbe morajo biti
ustrezno označene).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. V postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki,
ki bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 12. uri; Občina Kočevje – sejna soba,
Ljubljanska c. 26, Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; ukrep.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Občina Kočevje
Št. 36-274/02-540
Ob-24917/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, kontaktni osebi: Mateja Duhovnik, Karmen Pintar Oblak, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, elektronski pošti: Mateja.Duhovnik@ljubljana.si,
Karmen.Pintar@ljubljana.si, internetni naslov: www.jssmol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
za izgradnjo stanovanjsko poslovnih
objektov A3, B1, V1 v funkcionalni enoti
F3 Zelena jama v Ljubljani s prometno,
komunalno in zunanjo ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Šmartinska
cesta – Pokopališka ulica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9; glavni predmet, dopolnilni
besednjak: E 184-6; glavni besednjak, dodatni predmeti: 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5,
45.33.10.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja dveh stanovanjsko poslovnih objektov
in enega stanovanjskega objekta s skupno
126 stanovanji in 7 poslovnimi prostori.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 22 mesecev.
Začetek: december 2006, konec: oktober 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
231,600.000 SIT, veljavna 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija podjetja za opravljanje
dejavnosti razpisanih del.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P (zahteva se bonitetna ocena
najmanj 3C ali boljša);
2. potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
3. potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, v
skladu z veljavnimi predpisi RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference o zgrajenih stanovanjskih in
stanovanjsko poslovnih objektih v obdobju
zadnjih petih let, potrjene s strani investitorjev (ponudnik mora priložiti najmanj dve
referenci s področja izvajanja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del, z izvedbeno
vrednostjo najmanj 600,000.000 SIT);
Odgovorni vodja del, ki bo sodeloval pri
izvedbi predmetnega javnega naročila, mora
izpolnjevati pogoje v skladu z ZGO-1.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 36-7094/01 z dne 25. 11. 2005,
Uradni list RS, št. 106/05; številka: 2005/S
226-222876 z dne 24. 11. 2005, Uradni list
EU.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena (največ 95 točk),
2. splošni garancijski rok (največ 5
točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006.
Cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, št. 01261-652 0972441 pri
Banki Slovenije z obveznim pripisom: » Za
razpisno dokumentacijo – Zelena jama v
Ljubljani«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik ni davčni
zavezanec.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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: do 21. 1. 2007 ali 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 13. uri, Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
sejna soba, 3. 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: rok za dodatne informacije je do vključno 18. 10. 2006.
Vprašanja se posreduje pisno po faksu na
št. 01/306-15-78 ali po elektronski pošti na
naslov: Karmen.Pintar@ljubljana.si oziroma Mateja.Duhovnik@ljubljana.si, pod šifro »Zelena jama v Ljubljani«. Odgovore
na vprašanja bo naročnik posredoval pisno
vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Ob-24926/06
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: Peter Križnik, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-56, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: peter.kriznik@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: Nives Nardin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-04, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@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 38-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževalna dela v kleti kotlovnice kotla
VKLM 5 – sanacija tlakov in kanalizacije.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti brez DDV, bančna garancija za odpravo napak v višini 10% izvedenih del brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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,

Ob-24921/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Ladislav Selinšek, inž.
grad., Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-413, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna Direkcija, kontaktna
oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-413, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija (v času
uradnih ur), kontaktna oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-413, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kanalizacije Tezno
II. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja II. faze kanalizacije Tezno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
05/06.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35213-27/2006-0801/LS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 25. 9. 2006.
Cena: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
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 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2006
ob 10 uri, Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
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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: BON
1/P oziroma BON 1/SP,
– prihodki v letu 2005 morajo znašati najmanj 40,000.000 SIT.
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,
– zaposleni,
– rok izvedbe in terminski plan.
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 38-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 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. 500-38-06. 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: 10. 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 19. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 12. uri, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 430-117/2006-2006
Ob-24955/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika Kosi in Peter Ograjenšek, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
Slovenija, tel. 03/747-13-38, 041/665-037 ali
03/747-13-24, 041/367-152, faks 03/574-34-46,
elektronska pošta: erika.kosi@sentjur.si,
peter.ograjensek@sentjur.si, internetni naslov: http://www. sentjur.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
odvajanje odpadnih voda z vključitvijo obstoječe kanalizacije iz naselja Ponikva – III.
faza.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-117/2006-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odvajanje odpadnih voda z vključitvijo
obstoječe kanalizacije iz naselja Ponikva
– III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ponikva v Občini Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odvajanje odpadnih voda z vključitvijo obstoječe
kanalizacije iz naselja Ponikva – III. faza.
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.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena;
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-117/2006-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – do-

kazilo o vplačilu s pripisom »Odvajanje odpadnih voda z vključitvijo obstoječe kanalizacije iz naselja Ponikva – III. faza«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 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 24. 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: 9. 10. 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 in
Peter Ograjenšek, vsak dan med 8. in 13.
uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Občina Šentjur
Št. 65-11/2001
Ob-24956/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Vladimir Peruničič, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/335-01-61, faks 05/302-84-87, elektronska pošta: vladimir.perunicic@novagorica.si, internetni naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-00-00,
faks 05/302-44-93, elektronska pošta: projekt@siol.net.
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: nadstrešnica tribun v Novi
Gorici.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba nadstrešnice tribun na zahodni
strani nogometnega igrišča v Novi Gorici
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
nadstrešnice tribun na zahodni strani nogometnega igrišča v Novi Gorici.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 10. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo financirana iz proračuna Mestne
občine Nova Gorica; rok plačila je 60. dan
od dneva uradnega prejema računa oziroma situacije za opravljeno delo na naslov
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo
obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji in
dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike);
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo
je potrebno predložiti le v primeru, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2006
ob 10. uri; v stekleni dvorani Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Mestna občina Nova Gorica

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
je znašal najmanj 200,000.000 SIT; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani. Ponudnik – gospodarska družba mora kot dokazilo predložiti izkaz poslovnega izida za leta 2003,
2004 in 2005 ter obrazec BON-1/P; ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik,
posameznik) pa Letno poročilo za leta 2003,
2004 in 2005 podpisano s strani AJPES ter
obrazec BON-1/S. Datum izdaje obrazcev
BON na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejši od 60 dni;
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner).
Ponudnik je v letih 2001, 2002, 2003,
2004 in 2005 različnim naročnikom opravil
skupaj za najmanj 500,000.000 SIT del na
področju visoke gradnje. Ponudnik mora priložiti Potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnikovo vodilno tehnično
osebje, to je vodja projekta, odgovorni vodja
del in vodja gradbišča, ki bo vključeno v izvedbo naročila, morajo zadostiti naslednjim
minimalnim pogojem: vodja projekta in vodja
gradbišča morata imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju visokih gradenj, odgovorni vodja del pa mora zadostiti pogojem
iz 77. člena ZGO-1 ter priložiti potrdilo o vpisu v ustrezen imenik pristojne poklicne zbornice ter v primeru tuje fizične osebe potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78.
člena ZGO-1. Za navedeno tehnično osebje
je potrebno izpolniti in podpisati obrazec Podatki o vodilnem tehničnem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV – G1/06.
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: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na Projektu
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, po predložitvi dokazila o plačilu na
transakcijski račun št. 04750-0000349833
pri Novi KBM Področje Nova Gorica ali na
transakcijski račun št. 05100-8010757486
pri ABanki Vipa d.d. Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Št. 56/06
Ob-24975/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod za šport Nova Gorica, kontaktna oseba: Stojan Skubin, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-20-20, faks 05/330-20-25, elektronska pošta: Stojan.skubin@sz-ng.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova
Gorica, kontaktna oseba: Irena Pavliha, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. +386/5/338-00-00, faks
+386/5/302-44-93,
elektronska
pošta:
Irena.pavliha@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07/06.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija nadomestne športne dvorane v Športnem parku v Novi Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet
javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta športne dvorane po odprtem
postopku. Objekt je izdelan kot konstrukcija
iz sedmih lameliranih in lepljenih lesenih
nosilcev, prekrit z dvoslojno armirano poliestrsko tkanino. Talna obloga je univerzalna
PVC obloga. Predvidena je zamenjava plastične kritine s fiksno samonosilno kritino ter
zamenjava športnega poda.
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 v višini
2,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
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odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo financirana s strani Javnega zavoda
za šport, Nova Gorica; rok plačila je 60. dan
od dneva uradnega prejema računa oziroma situacije za opravljeno delo na naslov
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo
obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji in
dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike),
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo
je potrebno predložiti le v primeru, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
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obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi,
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
je znašal najmanj 100,000.000 SIT; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani,
– ponudnik – gospodarska družba mora
kot dokazilo predložiti izkaz poslovnega izida za leta 2003, 2004 in 2005 ter obrazec
BON-1/P; ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) pa Letno poročilo za leta 2003, 2004 in 2005 podpisano
s strani AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum
izdaje obrazcev BON na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 60 dni,
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner),
– ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa poljubnemu naročniku
opravil skupaj za najmanj 200,000.000 SIT
del na področju visoke gradnje. Ponudnik
mora priložiti potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in
podpisati izjavo o zagotovljenih minimalnih
tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– ponudnikovo vodilno tehnično osebje,
to je vodja projekta, odgovorni vodja del in
vodja gradbišča, ki bo vključeno v izvedbo
naročila, morajo zadostiti naslednjim minimalnim pogojem: vodja projekta in vodja
gradbišča morata imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj, odgovorni vodja del pa mora zadostiti pogojem
iz 77. člena ZGO-1 ter priložiti potrdilo o vpisu v ustrezen imenik pristojne poklicne zbornice ter v primeru tuje fizične osebe potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78.
člena ZGO-1. Za navedeno tehnično osebje
je potrebno izpolniti in podpisati obrazec Podatki o vodilnem tehničnem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na Projektu
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, po predložitvi dokazila o plačilu na
transakcijski račun št. 04750-0000349833
pri Novi KBM Področje Nova Gorica ali na
transakcijski račun št. 05100-8010757486
pri ABanki Vipa d.d. Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2006
ob 10.30, Javni zavod za šport, Bazoviška
4, Nova Gorica.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z 22.
členom ZJN-1 je naročnik za vodenje vseh
postopkov v zvezi z oddajo javnega naročila
pooblastil podjetje Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Javni zavod za šport Nova Gorica
Št. 557/06
Ob-25031/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
kontaktna oseba: Služba za javna naročila,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks ++385/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komerciala, kontaktna oseba: tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komerciala, kontaktna oseba:
tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00,
faks ++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova črpalnega postrojenja-hidroforna postaja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.22.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 24. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 200 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2006
ob 11. uri, Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, sejna soba/2.
nadstropje, 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: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana

VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost javnega naročila je 61,500.000 SIT
z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Maribor

Št. 3222/06
Ob-25036/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Maribor, kontaktna oseba: Marija Strmčnik-Gulič, Slomškov trg 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-48-00, faks 02/228-48-07,
elektronska pošta: zavod@mb.zvkds-slo.si,
internetni naslov: www.zvkds-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 6-7-3-01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ročna zemeljska dela pri zaščitnih izkopavanjih na AC Slivnica-Draženci, arheološko najdišče Orehova vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Slivnica-Draženci,
arheološko najdišče Orehova vas.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ročno
izkopavanje na arheološkem najdišču Orehova vas, na površini 158.489 m2. Ocenjena
vrednost del znaša 61,500.000 SIT z DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek del takoj po sklenitvi
pogodbe, dokončanje najkasneje do 30. 4.
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 28 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: so razvidni 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: 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: poleg splošnih pogojev
po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih (ZJN-1 – UPB1), morajo ponudniki za
priznanje sposobnosti predložiti k ponudbi
dokumentacijo in dokazila zahtevana z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
izbrana kot najugodnejša.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: splošni pogoji po
41. in 43. členu ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– splošni pogoji po 41. in 43. členu
ZJN-1;
– izkušnje (reference) pri arheoloških izkopavanjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varovanju kulturne dediščine, Zakon o varnosti
in zdravju pri delu, Zakon o delovnih razmerjih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 6-7-3-01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TR
št. 01100-6030381005 s pripisom »razpisna dokumentacija AC Slivnica–Draženci
– arheološko najdišče Orehova vas – ročna
dela«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 ali 28 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Marija Strmčnik-Gulič,
Mihela Kajzer-Cafnik, Branko Ramšak.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 10. uri; Maribor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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Št. 3222/06
Ob-25037/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Maribor, kontaktna oseba: Marija Strmčnik-Gulič, Slomškov trg 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-48-00, faks 02/228-48-07,
elektronska pošta: zavod@mb.zvkds-slo.si,
internetni naslov: www.zvkds-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 6-7-3-02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojni izkop in odriv zemljine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Slivnica–Draženci,
arheološko najdišče Orehova vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strojni izkop in odriv zemljine na arheološkem
najdišču Orehova vas, povrečna globina
0.30 – 0,35 m na površini 158.489 m2 oziroma 47.547 m3. Ocenjena vrednost znaša
68,500.000 SIT z DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek del takoj po sklenitvi
pogodbe, dokončanje najkasneje do 30. 4.
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 28 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: so razvidni 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: 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: poleg splošnih pogojev po 41. in 43.
členu ZJN-1 morajo ponudniki za priznanje
sposobnosti predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila zahtevana z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
izbrana kot najugodnejša.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: splošni pogoji po
41. in 43. členu ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– splošni pogoji po 41. in 43. členu
ZJN-1;
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– izkušnje (reference) pri arheoloških izkopavanjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varovanju kulturne dediščine, Zakon o varnosti
in zdravju pri delu, Zakon o delovnih razmerjih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 6-6-3-02.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TR
št. 01100-6030381005 s pripisom »razpisna
dokumentacija AC Slivnica–Draženci – arheološko najdišče Orehova vas – strojna
dela«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 do
10.30.
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: Marija Strmčnik-Gulič,
Mihela Kajzer-Cafnik, Branko Ramšak.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 10.30; Maribor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost javnega naročila je 68,500.000 SIT
z DDV.
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Maribor
Ob-25046/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba:
Albin Pahor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-111,
faks 05/30-21-271, elektronska pošta:
albin.pahor@nova-gorica.si, internetni naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija infrastrukture v ulici Strma pot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pristava – Nova Gorica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD F45.24.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija infrastrukture v ulici Strma pot in
izgradnja črpališča z rezervoarjem.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dopustne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 10. 2006.
Konec pogodbenih obveznosti: najkasneje 20. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala na podlagi začasnih in končne
situacije v roku 60 dni od prejema situacije
na vložišče naročnika oziroma v skladu s
pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodb za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) Splošni pogoji:
A.a) ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
A.b) ponudnik ni bil v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
A.c) ponudnik ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
A.č) zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
A.d) ponudnik ni bi kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
A.e) ponudnik ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov.
B) Ekonomsko-finančni pogoji:
B.a) ponudnik oziroma vodilni partner v
skupini ponudnikov ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih,
C) Tehnični in kadrovski pogoji:
C.a) ponudnikova tehnična opremljenost
omogoča uspešno izvedbo razpisanih del,
C.b) ponudnikov plan izvedbe javnega
naročila je primeren glede na naravo del in
pogoje iz razpisne dokumentacije ter omogoča kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del,
C.c) ponudnik je v zadnjih petih letih
uspešno izvedel vsaj 3 kanalizacijske sisteme v strnjenih naseljih skupne dolžine
4000 m.
Za uspešno izvedene kanalizacijske sisteme se štejejo tisti, za katere ponudnik
priloži potrjene reference o uspešnem dokončanju izgradnje investicije na priloženem
obrazcu. Ne upoštevajo se reference, ki jih
je ponudnik pridobil kot podizvajalec.

C.č) Ključno osebje:
– odgovorni vodja del mora dokazati, da
izpolnjuje pogoje, ki jih za primer zahtevnih objektov določa 77. oziroma 78. člen
ZGO-1.
Opozorilo za primer podizvajalcev:
Ekonomsko finančne ter tehnične in kadrovske pogoje mora izpolnjevati ponudnik
sam in jih ni dopustno dopolnjevati oziroma
dosegati s pomočjo podizvajalcev.
Opozorilo za primer skupine ponudnikov:
Šteje se, da ponudnik izpolnjuje splošne,
ekonomsko finančne ter tehnične in kadrovske pogoje, če dokaže, da vsak partner v
skupini ponudnikov izpolnjuje vse splošne
pogoje ter če vsi partnerji skupaj izpolnjujejo
ostale ekonomsko finančne ter tehnične in
kadrovske pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo A.a): redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti
oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa. Izpisek na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 90 dni;
– dokazilo A.b): kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ponudnik priloži podpisano izjavo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v dokazilu A.b; kot dokazilo,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A.c): kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo
ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejše od 30 dni;
– dokazilo A.č): kot dokaz, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A.d): kot dokaz, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A.e): priložiti poročilo revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma revizorjevega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal svoje obveznosti do
podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo B.a): BON-2 in potrdilo/a
bank/e, da ponudnik oziroma vodilni partner
v skupini ponudnikov ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo C.a): ustrezen plan izvedbe
javnega naročila;
– dokazilo C.b): izpolnjen obrazec »Referenčna lista ponudnika za kanalizacijske
sisteme« s potrjenimi referencami na priloženem obrazcu;
– dokazilo C.c): izpolnjen priložen obrazec »Vprašalnik za odgovornega vodjo del«,
potrdilo o vpisu v ustrezen imenik pristojne
poklicne zbornice ter v primeru tuje fizične
osebe dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 78. člena ZGO-1.
V primeru skupine ponudnikov, mora ponudnik v ponudbi priložiti dokazila za vse
splošne pogoje za vsakega partnerja posebej.
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 jo je mogoče do 20. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Mestna
občina Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2006
ob 9. uri; sedež Mestne občine Nova Gorica,
steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Mestna občina Nova Gorica

pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših izvedenih
projektnih dokumentacij v zadnjih treh letih
s področja predmeta javnega naročila;
– seznam najpomembnejših izvedenih
investicijskih dokumentacij v zadnjih treh letih s področja predmeta javnega naročila;
– seznam najpomembnejših izvedenih
gradenj v zadnjih treh letih s področja predmeta javnega naročila;
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo in podatki o kadrih;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo projekta;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorne vodje del;
– seznam lastnega kadra;
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
– terminski plan;
– finančni plan.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-361/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43036106.
Za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 9. in 11.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki

Št. 430-361/2006
Ob-25048/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/428-40-54,
faks ++386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za novogradnjo
objekta PLP Brnik in ostalih državnih organov, 430-361/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je novogradnja
objekta na Brniku za potrebe PLP Brnik in ostalih državnih organov, in sicer:
izdelava projektne in investicijske dokumentacije za objekt Ministrstva za notranje
zadeve (PLP Brnik), Ministrstva za promet
in Ministrstva za finance (carina) – I. in II.
faza ter izdelava tehnične in upravne dokumentacije za objekt Ministrstva za notranje
zadeve (PLP Brnik), izgradnja objekta, zunanja ureditev objekta, izvedba komunalno
energetskih priključkov objekta ter dobava
in montaža opreme v objektu, po načelu
»ključ v roke«.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
območju Aerodroma Ljubljana, Brnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 404,166.666,67 SIT
brez DDV, oziroma 485,000.000 SIT z DDV.
Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo vršila na podlagi prejema računa oziroma začasnih in končne situacije, v
skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za to
področje.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
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ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo o nadomesti z
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež
(upravnim ali sodnim organom, notarjem
ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, če tako določa
nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se
izjava, podana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, šteje za izjavo, dano pod
prisego.
Naročnik si, v skladu z 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, ki jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-25063/06
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: Aloz
Unetič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-199, faks 01/43-72-070,
elektronska pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si,
internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-324/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja otroškega oddelka in centra za
poklicno rehabilitacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.51.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjeni stroški gradnje brez DDV so 700,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 11. 2006, konec
15. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v velikosti
70,000.000 SIT (10% razpisane vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je eno od meril.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– original ali fotokopija veljavne registracije,
– original ali fotokopije dokumentov, potrebnih za odgovornega vodjo del po 77. in
230. členu ZGO-1,
– original ali fotokopija potrdila sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– original ali fotokopija izpiska iz kazenske evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– original ali fotokopija potrdila DURS, da
je ponudnik poravnal davke, takse, prispevke in druge obvezne dajatve,
– original ali fotokopije BON 1 in BON 2
ali original ali fotokopije Podatkov iz bilance
uspeha in potrdilo poslovne banke, da ponudnikov transakcijski račun v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– original seznama 3 referenc v obdobju
zadnjih 5 let s potrditvijo teh referenc,
– original izjave ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10954/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – do 94 točk,
– ugodni plačilni pogoji – do 6 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-324/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 12. uri; Ljubljana, Linhartova 51.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-25069/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o.,
Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija,
tel. 01/564-70-67, faks 01/564-73-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) 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: preureditev kotlovnice
Osnovne šole Dol pri Ljubljani.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je preureditev
kotlovnice Osnovne šole Dol pri Ljubljani. Izbrani ponudnik bo, glede na razpoložljiva sredstva naročnika v letošnjem letu,
moral v letu 2006, dobaviti potreben material za preureditev kotlovnice, dela se bodo
izvajala v času poletnih počitnic v šolskem
letu 2006/2007, to je predvidoma od 1. julija
2007 do 15. avgusta 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dol pri
Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.42.00-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga II ZJN-1 razred
50, skupina 500, splošna dela na področju
stavb.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev kotlovnice OŠ Dol pri Ljubljani obsega
nabavo in montažo materiala za izvedbo
preureditve. Dela obsegajo gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela v obstoječi
koltlovnici (demontažna dela, kotlovnica s
pripravo ogrevane vode, priprava sanitarne
tople vode, prezračevanje, odvod dimnih plinov in protipožarna zaščita, notranja plinska
instalacija, plinski priključek). Ocenjena vrednost znaša 28,3 mio SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2006, konec 15. 8.
2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila najmanj 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti le ta pripravljena v skladu z zahtevo iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je po zakonu dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančen interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan kot pravna
oseba in ni vpisan v kazensko evidenco pri
Ministrstvu za pravosodje,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke za socialno varnost,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1/P (lahko tudi BON 1), samostojni podjetniki posamezniki BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– poravnane obveznosti do podizvajalcev, kooperantov in dobaviteljev,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik v letošnjem letu lahko zagotovi dobavo materiala, ki bo potreben za
preureditev kotlovnice v obsegu sredstev,
ki jih v letošnjem letu lahko zagotovi naročnik,
– da ponudnik lahko zagotovi izvedbo
del preureditve kotlovnice v času poletnih
počitnic v šolskem letu 2006/2007 (od 1. 7.
2007 do 15. 8. 2007),
– da ponudnik razpolaga oziroma je
sposoben zagotoviti ustrezno usposobljene
delavce in tehnično ter ostalo opremo za
uspešno izvedbo naročila,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– garancijski rok,
– rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 628/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2006.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po ZJN.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti ter ostali pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 85-86 z
dne 11. 8. 2006.
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 15. 9. 2006.
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. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 13. uri; v prostorih Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci.
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: 4. 9. 2006.
Občina Rogašovci

Cena: 9.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
628/2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2006
ob 14. uri; Osnovna šola Dol pri Ljubljani,
Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.
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: 3. 9. 2006.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-25082/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogašovci, kontaktna oseba:
Marija Saje, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel. 02/558-84-03, faks
02/557-16-07, elektronska pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občinska uprava Občine
Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje,
Sveti Jurij 15, 9262 Rogašovci, Slovenija,
tel. 02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občinska uprava Občine Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje, Sveti Jurij 15, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel.
02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: Obcina.rogasovci@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0006/2006-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in obnova cestišč lokalnih cest in javnih poti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Rogašovci: lokacija po specifikaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji odsekov JP.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: takoj.

Stran

Storitve
Št. 43000-20/2006-29

Ob-24649/06

Razveljavitev
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
razveljavlja postopek oddaje javnih naročil za »skeniranje in optično prepoznavanje obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb«, ki je bil objavljen v Ur.
l. EU št. 2006/S 101-108542 z dne 30. 5.
2006 in v Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15561/06, ter spremembe objave v Ur. l.
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EU št. 2006/S 127-134997 z dne 7. 7. 2006
in v Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20115/06.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 037/06
Ob-25022/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali
trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Stanislav Primožič, tel. +386/1/478-62-40,
e-pošta: stanislav.primozic@gov.si, faks
+386/1/478-62-60.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu
na: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92,
v roke: Urša Pavčič, tel. +386/1/241-90-90,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, 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, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu
na: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92,
v roke: Urša Pavčič, tel. +386/1/241-90-90,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, faks
+386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg
6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna
točka: glavna pisarna/Main Office, Ne odpiraj/Do not open, v roke: Stanislav Primožič,
tel. +386/1/478-62-40.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju farmacevtskih izdelkov,
kliničnih preskusov in medicinskih pripomočkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 24.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
– svetovanje Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke glede vzpostavitve GCP inšpekcije in izboljšave kakovosti
GMP/GDP inšpekcije ter inšpekcije medicinskih pripomočkov; usposabljanje zaposlenih Agencije za zdravila in medicinske
pripomočke;
– usposabljanje zaposlenih na področju
inšpekcije kliničnih poskusov (60 dni): stro-
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kovnjak, odgovoren za svetovanje in usposabljanje na področju GCP inšpekcije;
– usposabljanje zaposlenih iz GMP/GDP
inšpekcije (60 dni): strokovnjak, odgovoren
za nadaljevanje Phare projekta Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.;
– usposabljanje zaposlenih za področje inšpekcije medicinskih pripomočkov (60
dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje
in usposabljanje na področju inšpekcije medicinskih pripomočkov;
– študijski obisk inšpekcijskih organov
držav članic – predvsem Velike Britanije,
Nemčije in Danske:
– GCP inšpekcija: 1 X 6 dnevni obisk
za 1 osebo,
– GMP/GDP inšpekcija: 1 X 6 dnevni
obisk za 4 osebe,
– Inšpekcija medicinskih pripomočkov:
1 X 6 dnevni obisk za 2 osebi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
80.42.31.20-2, dopolnilni besednjak: storitve
strokovnega usposabljanja.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
– svetovanje Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke glede vzpostavitve GCP inšpekcije in izboljšave kakovosti
GMP/GDP inšpekcije ter inšpekcije medicinskih pripomočkov; usposabljanje zaposlenih Agencije za zdravila in medicinske
pripomočke;
– usposabljanje zaposlenih na področju
inšpekcije kliničnih poskusov (60 dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje in usposabljanje na področju GCP inšpekcije;
– usposabljanje zaposlenih iz GMP/GDP
inšpekcije (60 dni): strokovnjak, odgovoren
za nadaljevanje Phare projekta Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.;
– usposabljanje zaposlenih za področje inšpekcije medicinskih pripomočkov (60
dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje
in usposabljanje na področju inšpekcije medicinskih pripomočkov;
– študijski obisk inšpekcijskih organov
držav članic – predvsem Velike Britanije,
Nemčije in Danske:
– GCP inšpekcija: 1 X 6 dnevni obisk
za 1 osebo,
– GMP/GDP inšpekcija: 1 X 6 dnevni
obisk za 4 osebe,
– Inšpekcija medicinskih pripomočkov:
1 X 6 dnevni obisk za 2 osebi.
Ocenjena vrednost brez DDV: 210.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo bo izvedeno za
skupno ceno storitev, kot določeno v Splošnih pogojih za naročila storitev za zunanje
projekte Evropske skupnosti (dostopno v
‘Dodatkih h GGAPPI’ na spletnem naslovu
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm3). Plačila bo odobrila in izvedla Agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina

ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene
pogoje v skladu z zakonodajo naročnika in
morajo na zahtevo naročnika določiti enega
izmed njih, da zastopa njihovo skupino ali
konzorcij. Sestava skupine ali konzorcija ne
sme biti spremenjena brez predhodne pisne
odobritve naročnika.
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:
Izločeni bodo vsi izvajalci storitev/partnerji v konzorciju, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajnih
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata;
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
poravnave davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri so bili ustanovljeni,
ali določbami države naročnika ali države,
kjer se bo izvajala pogodba;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata, v zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje
finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti dokaze,
običajne po zakonodaji države, kjer so ustanovljeni, da ne spadajo v katerokoli zgoraj
navedeno kategorijo. Omenjena dokazila ne
smejo biti starejša od 180 dni od datuma
roka oddaje ponudb.
Ponudniki morajo priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra, ki ga izda odgovoren sodni ali pravni organ države, v kateri je ponudnik ustanovljen.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni dohodki ponudnika v obdobju 2003–2005 mora biti vsaj 400.000
EUR.
Dokazilo o izpolnjevanju obveznih finančnih pogojev so bilance uspeha za leta
2003, 2004 in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o izpolnjevanju obveznih tehničnih pogojev so referenčna potrdila projektov podobne narave.
Podatki o najmanj 2 referenčnih projektih
podobne narave izvedenih v zadnjih 5 letih
morajo biti priloženi na obrazcih ustrezne
prijave.
Prijave morajo biti predložene v skladu s
standardnim obrazcem prijave (ki je dostopen
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na: http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm,
priročnik GGAPPI, Obrazec B4_en.doc).
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: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno najmanjše število 5 in največje število 8.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: kolikor število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, presega največje
navedeno število, bodo ustrezne prednosti
in pomanjkljivosti prijav pregledane v skladu
z določenimi merili.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetku pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2004/016-710.03.03.01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 do 16.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Prehodni vir 2004 (Transition Facility Program 2004); projekt številka
2004/016-710.03.03.01, naslov projekta »Izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju
farmacevtskih izdelkov, kliničnih preskusov
in medicinskih pripomočkov«.
Odločba komisije z dne 12. 11. 2004.
vi.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 15 dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stanislav.primozic@gov.si, tel. +386/1/478-62-40,
faks +386/1/478-62-60.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 9. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

– GCP inspection: 1 x 6 day visit for
1 person,
– GMP/GDP inspection: 1 x 6 day visit
for 4 person,
– medical devices inspection: 1x 6
days visit for 2 person.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
80.42.31.20-2, supplementary vocabulary:
technical training services.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
– advising the Agency for medicinal
Products on setting the GCP inspection and
strengthening GMP/GDP and medical devices inspection; and training professional
staff of the Agency for medicinal Products;
– PAA clinical trials inspection (60 man
days): short-term expert responsible for providing advising and training in the area of
GCP inspection;
– PAA GMP/GDP inspection (60 man
days): short-term expert responsible for
providing the follow up of the Phare project
Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.;
– PAA medical devices inspection: (60
man days): short-term expert responsible for
providing advising and training in the area of
medical devices inspection;
– study visits to Member States Inspection Authorities, preferably in the UK, Germany or Denmark:
– GCP inspection: 1 x 6 day visit for
1 person,
– GMP/GDP inspection: 1 x 6 day visit
for 4 person,
– medical devices inspection: 1x 6
days visit for 2 person.
If applicable, estimated or range: between value excluding VAT: 210.000 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: 12 months from the award
of the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: the
payment will be made according to Global price option stipulated in the General
Conditions for Service Contracts for European Community External Actions (available
from ‘Annexes GGAPPI’ at internet address
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm3).
Payments shall be authorised and made by
the Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if the Contractor is a joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
Republic of Slovenia and shall, at the request of the Contracting Authority, designate
one of such persons to act as leader with
authority to bind the joint venture or consortium. The composition of the joint venture
or consortium shall not be altered without
the prior consent in writing of the Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.

Št. 037/06
Ob-25023/06
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Agency for medicinal products and
medical devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, for
the attention of: Mr. Stanislav Primožič, telephone +386/1/478-62-40, e-mail: stanislav.primozic@gov.si, fax +386/1/478-62-60.

I) Addresses and contact points from
which further information can be obtained:
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
Please send requests for additional information by post or fax to: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000
Ljubljana, fax +386/1/241-90-92, for the
attention of: Mrs. Urša Pavčič, telephone
+386/1/241-90-90, e-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, fax +386/1/241-90-92.
II) Addresses and contact points from
which specifications and additional documents (including documents for competitive
dialogue as well a dynamic purchasing system) can be obtained: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
Please send requests for additional information by post or fax to: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000
Ljubljana, fax +386/1/241-90-92, for the
attention of: Mrs. Urša Pavčič, telephone
+386/1/241-90-90, e-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, fax +386/1/241-90-92.
III) Addresses and contact points to
which tenders/requests to participate must
be sent: Agency for medicinal products and
medical devices of the Republic of Slovenia, Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, contact point(s): glavna pisarna/Main
Office, Ne odpiraj/Do not open, for the attention of: Mr. Stanislav Primožič, telephone
+386/1/478-62-40.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions;
– health.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: strengthening of
Pharmaceutical, Clinical Trials and Medical Devices Inspection.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 24.
Main place of performance: Ljubljana.
NUTS code: SI00E.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
– advising the Agency for medicinal
Products on setting the GCP inspection and
strengthening GMP/GDP and medical devices inspection; and training professional
staff of the Agency for medicinal Products;
– PAA clinical trials inspection (60 man
days): short-term expert responsible for providing advising and training in the area of
GCP inspection;
– PAA GMP/GDP inspection (60 man
days): short-term expert responsible for
providing the follow up of the Phare project
Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.;
– PAA medical devices inspection: (60
man days): short-term expert responsible for
providing advising and training in the area of
medical devices inspection;
– study visits to Member States Inspection Authorities, preferably in the UK, Germany or Denmark:
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III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any service provider/partner of consortium may be disqualified if:
1. they are bankrupt or being wound up,
are having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities, are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4. they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5. they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6. they, following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, have
been declared to be in serious breach of
contract for failure to comply with their contractual obligations.
All tenderers must provide the documentary proof usual under the law of the country
that they do not fall into any of the categories listed above. Proofs must be dated less
than 180 days before the deadline for the
submission of tenders.
Tenderers must also submit the extract
from the Register of companies issued by
a competent judicial or legal authority of the
country in which it is established.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of the candidate for the period 2003–2005 must be at
least 400.000 EUR.
Proof of financial data from balance
sheets for 2003, 2004 and 2005.
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity
are reference projects of a similar nature.
Information on at least 2 reference
projects of a similare nature in the last 5
years should be included in the adequate
application.
Applications should be submitted on
the standard application form (available
at http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm,
priročnik GGAPPI, Form B4_en.doc).
III.2.4) Reserved contracts: no.
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
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III.3.2) Legal persons should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: yes.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate: envisaged minimum number 5
and maximum number 8.
Objective criteria for choosing the limited
number of candidates: if the number of eligible candidates meeting the selection criteria
is greater than the maximum indicated, the
relative strengths and weaknesses of the
application will be examined in accordance
with the defined criteria.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.03.03.01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 9. 10. 2006 till
16:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community funds:
yes; Transition Facility Program 2004,
project number 2004/016-710.03.03.01,
project title Strengthening of Pharmaceutical, Clinical Trials and Medical Devices Inspection.
Commission Decision dated 12. 11.
2004.
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: National Review Commission
for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana,
Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone
+386/1/234-28-00,
internet
address:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
fax
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals:
Precise information on deadline(s) for
lodging appeals: deadline for lodging the
claim for audit of public procurement procedure is 15 days from the receipt of contract
award decision.
VI.4.2) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: Agency for Medicinal Products and
Medical Devices of the Republic of Slovenia, Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
e-mail: stanislav.primozic@gov.si, telephone
+386/1/478-62-40, fax +386/1/478-62-60.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 1. 9.
2006.
Agency for medicinal products
and medical devices of the
Republic of Slovenia
Št. 036/06
Ob-25024/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali
trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Stanislav Primožič, tel. +386/1/478-62-40,

e-pošta: stanislav.primozic@gov.si, faks
+386/1/478-62-60.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu
na: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92,
tel. +386/1/241-90-90, v roke: Urša Pavčič, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, 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, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu
na: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92,
tel. +386/1/241-90-90, v roke: Urša Pavčič, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, faks
+386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg
6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna
točka: glavna pisarna / Main Office, Ne odpiraj / Do not open, v roke: Stanislav Primožič,
tel. +386/1/478-62-40.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadgradnja podatkovnih baz in povezav za usklajenost s standardi EU.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
Razvoj Workflow sistema;
– razvoj aplikacij za povezovanje obstoječih baz podatkov (Lotus Notes – SPIS ali
druge, Docubridge, register zdravil, Droge,
itd.) in workflow sistema (uvoz/izvoz podatkov);
– načrtovanje in izvedba podatkovne
baze (dostopne preko lokalnega omrežja),
ki bo vsebovala podatke vnešene preko
obrazcev ali ostalih aplikacij, dodatne spremenljivke za podatkovne analize in širjenje
podatkov (»data dissemination«) (skupaj do
90 spremenljivk), šifrante (klasifikacije, okoli
10) in ostale pomembne podatke;
– novi moduli za posodabljanje šifrantov (klasifikacij), katere uporablja aplikacija;
spletni (on-line) vmesnik za vnos manjših
količin podatkov (šifranti z manjšim številom
vrstic) ali popravljanje klasifikacij;
– uporabniško usmerjeni (user-oriented)
moduli za podporo analitičnemu delovanju
Agencije z naslednjimi funkcionalnostmi:
omogočanje nujnih razčlemb podatkov in
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pogledov nanje, hiter prikaz rezultatov in
kvalitete podatkov, možnost definiranja različnih pogledov na podatke brez programiranja, možnost izpisov v različnih formatih
(.pdf, .txt, .doc, itd.), možnost izvoza v druge
podatkovne baze;
– moduli namenjeni končnemu uporabniku (end-user) za združevanje podatkov po
izbranih kriterijih, z zmožnostjo različnih vrst
izpisov (v analitične ali druge namene);
– razvoj kontrol za preverjanje veljavnosti podatkov (tip procedure, tip vloge...) z
restriktivnimi samodejnimi popravki (samo
dovoljene vrednosti);
– integracija obstoječih podatkov iz xls
baz podatkov;
– vzdrževanje in podpora delovanja sistema tekom razvoja, ter dokončna vpeljava
sistema na koncu projekta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak: računalniške in s tem povezane storitve,
dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.20.00.00-7, dopolnilni besednjak: storitve programiranja programske opreme in
svetovanje pri programski opremi.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
Razvoj Workflow sistema
– razvoj aplikacij za povezovanje obstoječih baz podatkov (Lotus Notes – SPIS ali
druge, Docubridge, register zdravil, Droge,
itd.) in workflow sistema (uvoz/izvoz podatkov);
– načrtovanje in izvedba podatkovne
baze (dostopne preko lokalnega omrežja),
ki bo vsebovala podatke vnešene preko
obrazcev ali ostalih aplikacij, dodatne spremenljivke za podatkovne analize in širjenje
podatkov (»data dissemination«) (skupaj do
90 spremenljivk), šifrante (klasifikacije, okoli
10) in ostale pomembne podatke;
– novi moduli za posodabljanje šifrantov (klasifikacij), katere uporablja aplikacija;
spletni (on-line) vmesnik za vnos manjših
količin podatkov (šifranti z manjšim številom
vrstic) ali popravljanje klasifikacij;
– uporabniško usmerjeni (user-oriented)
moduli za podporo analitičnemu delovanju
Agencije z naslednjimi funkcionalnostmi:
omogočanje nujnih razčlemb podatkov in
pogledov nanje, hiter prikaz rezultatov in
kvalitete podatkov, možnost definiranja različnih pogledov na podatke brez programiranja, možnost izpisov v različnih formatih
(.pdf, .txt, .doc, itd.), možnost izvoza v druge
podatkovne baze;
– moduli namenjeni končnemu uporabniku (end-user) za združevanje podatkov po
izbranih kriterijih, z zmožnostjo različnih vrst
izpisov (v analitične ali druge namene);
– razvoj kontrol za preverjanje veljavnosti podatkov (tip procedure, tip vloge,...) z
restriktivnimi samodejnimi popravki (samo
dovoljene vrednosti);
– integracija obstoječih podatkov iz xls
baz podatkov;
– vzdrževanje in podpora delovanja sistema tekom razvoja, ter dokončna vpeljava
sistema na koncu projekta.
Ocenjena vrednost brez DDV: 130.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo bo izvedeno za
skupno ceno storitev, kot določeno v Splošnih pogojih za naročila storitev za zunanje
projekte Evropske skupnosti (dostopno v
‘Dodatkih h GGAPPI’ na spletnem naslovu
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm3).
Plačila bo odobrila in izvedla Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke, Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina
ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene
pogoje v skladu z zakonodajo naročnika in
morajo na zahtevo naročnika določiti enega
izmed njih, da zastopa njihovo skupino ali
konzorcij. Sestava skupine ali konzorcija ne
sme biti spremenjena brez predhodne pisne
odobritve naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi izvajalci storitev/partnerji v konzorciju, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajnih
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata;
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
poravnave davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri so bili ustanovljeni,
ali določbami države naročnika ali države,
kjer se bo izvajala pogodba;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata, v zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje
finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti dokaze,
običajne po zakonodaji države, kjer so ustanovljeni, da ne spadajo v katerokoli zgoraj
navedeno kategorijo. Omenjena dokazila ne
smejo biti starejša od 180 dni od datuma
roka oddaje ponudb.
Ponudniki morajo priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra, ki ga izda odgovoren sodni ali pravni organ države, v kateri je ponudnik ustanovljen.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni dohodki ponudnika v
obdobju 2003-2005 mora biti vsaj 260.000
EUR.
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Dokazilo o izpolnjevanju obveznih finančnih pogojev so bilance uspeha za leta
2003, 2004 in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o izpolnjevanju obveznih tehničnih pogojev so referenčna potrdila projektov podobne narave.
Podatki o najmanj 2 referenčnih projektih
podobne narave izvedenih v zadnjih 5 letih
morajo biti priloženi na obrazcih ustrezne
prijave.
Prijave morajo biti predložene v skladu s
standardnim obrazcem prijave (ki je dostopen
na: http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm,
priročnik GGAPPI, Obrazec B4_en.doc).
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: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno najmanjše število 5 in največje število 8.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: kolikor število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, presega največje
navedeno število, bodo ustrezne prednosti
in pomanjkljivosti prijav pregledane v skladu
z določenimi merili.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetku pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2004/016-710.03.03.02.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 do 16. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Prehodni vir 2004 (Transition Facility Program 2004); projekt številka 2004/016-710.03.03.02, naslov projekta
»Nadgradnja podatkovnih baz in povezav za
usklajenost s standardi EU«.
Odločba komisije z dne 12. 11. 2004.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 15 dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stanislav.primozic@gov.si, tel. +386/1/478-62-40,
faks +386/1/478-62-60.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 9. 2006.
Agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke
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Št. 036/06
Ob-25025/06
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Agency for medicinal products and
medical devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, for
the attention of: Mr. Stanislav Primožič,
telephone: +386/1/478-62-40, e-mail: stani
slav.primozic@gov.si, Fax: +386/1/478-62-60.
I) Addresses and contact points from
which further information can be obtained:
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
Please send requests for additional
information by post or fax: to: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, Fax + 386/1/241-90-92, for the
attention of: Mrs. Urša Pavčič, Telephone:
+ 386/1/241-90-90, E-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, Fax: +386/1/241-90-92.
II) Addresses and contact points from
which specifications and additional documents (including documents for competitive
dialogue as well a dynamic purchasing system) can be obtained: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slo
venia.
Please send requests for additional
information by post or fax to: SL CONSULT d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, Fax: +386/1/241-90-92, for the
attention of: Mrs. Urša Pavčič, Telephone:
+ 386/1/241-90-90, E-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, Fax: +386/1/241-90-92.
III) Addresses and contact points to
which tenders/requests to participate must
be sent: Agency for medicinal products and
medical devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, contact point(s): Glavna pisarna / Main Office,
Ne odpiraj / Do not open, for the attention of: Mr. Stanislav Primožič, Telephone:
+386/1/478-62-40.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions,
– health.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.l.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Regulatory Databases Upgrade and Networking for implementing the EU standards.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 07.
Main place of performance: Ljubjana.
NUTS code: SI00E.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
Development of the Workflow system:
– development of the bridging application between present databases (Lotus
Notes – SPIS or other, Docubridge, register
zdravil, Droge, etc.) and workflow system
(import/export data);
– design and implementation of database
located in the internal network designed to
receive data from the forms or other applications and containing additional variables for
data analyses and data dissemination (total
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number of variables up to 90), code-books
(classifications, about 10) and other relevant
information;
– new modules for up-dating of codebooks (classifications) used by the application: on-line key-in for inputting small quantities of data (code-books with small number
of lines) or corrections (changes) to classification;
– new user-oriented modules supporting
analytical work of the Agency producing essential break-downs and views of data for
rapid establishment of results and data quality with possibility to define views without
programming and to produce different kind
of outputs (pdf, txt, doc, etc.), producing different kinds of outputs for other databases;
– end-user oriented modules for aggregations of data according to selected criteria, producing different kinds of outputs for
analytical or other purposes;
– development of validity data controls (type of the procedure, type of the
m.a.application, referee etc.) with restrictive
automatic corrections;
– integration of historical data from xls
databases;
– maintenance and complete operation support during the development of the
Workflow system and putting into full operation at the end of the project;
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
72.00.00.00-5, supplementary vocabulary:
computer and related services, additional
object(s), 72.20.00.00-7, supplementary vocabulary: Software programming and consulting services.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
Development of the Workflow system:
– development of the bridging application between present databases (Lotus
Notes – SPIS or other, Docubridge, register
zdravil, Droge, etc.) and workflow system
(import/export data);
– design and implementation of database
located in the internal network designed to
receive data from the forms or other applications and containing additional variables for
data analyses and data dissemination (total
number of variables up to 90), code-books
(classifications, about 10) and other relevant
information;
– new modules for up-dating of codebooks (classifications) used by the application: on-line key-in for inputting small quantities of data (code-books with small number
of lines) or corrections (changes) to classification;
– new user-oriented modules supporting
analytical work of the Agency producing essential break-downs and views of data for
rapid establishment of results and data quality with possibility to define views without
programming and to produce different kind
of outputs (pdf, txt, doc, etc.), producing different kinds of outputs for other databases;
– end-user oriented modules for aggregations of data according to selected criteria, producing different kinds of outputs for
analytical or other purposes;
– development of validity data controls (type of the procedure, type of the

m.a.application, referee etc.) with restrictive
automatic corrections;
– integration of historical data from xls
databases;
– maintenance and complete operation support during the development of the
Workflow system and putting into full operation at the end of the project;
Estimated or range: between value excluding VAT: 130.000 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: 12 months from the award
of the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: the
payment will be made according to Global price option stipulated in the General
Conditions for Service Contracts for European Community External Actions (available
from ‘Annexes GGAPPI’ at internet address
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm3).
Payments shall be authorised and made by
the Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if the Contractor is a joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
Republic of Slovenia and shall, at the request of the Contracting Authority, designate
one of such persons to act as leader with
authority to bind the joint venture or consortium. The composition of the joint venture
or consortium shall not be altered without
the prior consent in writing of the Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any service provider / partner of consortium may be disqualified if:
1. they are bankrupt or being wound up,
are having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities, are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4. they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5. they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
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fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6. they, following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, have
been declared to be in serious breach of
contract for failure to comply with their contractual obligations.
All tenderers must provide the documentary proof usual under the law of the country
that they do not fall into any of the categories listed above. Proofs must be dated less
than 180 days before the deadline for the
submission of tenders.
Tenderers must also submit the extract
from the Register of companies issued by
a competent judicial or legal authority of the
country in which it is established.
III.2.2) Economic and financial capacity
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of the candidate for the period 2003-2005 must be at
least 260.000 EUR.
Proof of financial data from balance
sheets for 2003, 2004 and 2005.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity
are reference projects of a similar nature.
Information on at least 2 reference
projects of a similare nature in the last 5
years should be included in the adequate
application.
Applications should be submitted on
the standard application form (available
at http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm,
priročnik GGAPPI, Form B4_en.doc).
III.2.4) Reserved contracts: no.
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
III.3.2) Legal persons should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: yes.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate: or envisaged minimum number
5 and maximum number 8.
Objective criteria for choosing the limited
number of candidates: if the number of eligible candidates meeting the selection criteria
is greater than the maximum indicated, the
relative strengths and weaknesses of the
application will be examined in accordance
with the defined criteria.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.03.03.02.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 9. 10. 2006 till
16:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.

no.

VI.1) This is a recurrent procurement:

VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community funds:
yes; Transition Facility Program 2004,
project number 2004/016-710.03.03.02,
project title Regulatory Databases upgrade
and Networking for implementing the EU
Standards.
Commission Decision dated 12. 11.
2004.
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: National Review Commission
for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana,
Slovenia, E-mail: dkom@gov.si, Telephone:
+386/1/234-28-00, internet address (URL):
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
Fax:
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: deadline for
lodging the claim for audit of public procurement procedure is 15 days from the receipt
of contract award decision.
VI.4.2) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: Agency for Medicinal Products and
Medical Devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Email: stanislav.primozic@gov.si, Telephone:
+386/1/478-62-40, Fax: +386/1/478-62-60.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 1. 9.
2006.
Agency for medicinal products and
medical devices of the Republic of
Slovenia
Ob-24614/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
revizija PGD dokumentacije nadvoza za
železnico v Dobovi na R2-420.
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: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Zagotovljen mora biti koordinator revidiranja, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v inženirski zbornici v Republiki Sloveniji;
– strokovni izpit za odgovorno projektiranje in opravljen dopolnilni strokovni izpit za
revidiranje (skladen z Zakonom o graditvi
objektov ali drugim enakovrednim predpisom);
– v obdobju zadnjih 2 let pred objavo
tega naročila koordinator revidiranja projekta pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je to
naročilo, vrednem vsaj 30% ocenjene vrednosti (skupaj z DDV) tega naročila;
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
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v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 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 18,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 600-03/2006-102
Ob-24788/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Pintarič, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/56-43-837,
faks 02/56-43-814, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok za Osnovno šolo Gornja Radgona, Osnovno šolo dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona in Osnovno šolo dr.
Antona Trstenjaka Negova v letih 2007,
2008 in 2009 ter v letu 2007 za Osnovno
šolo Apače in za Podružnično osnovno
šolo Stogovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Gornja Radgona, od 1. 1. 2007 za Osnovno
šolo Apače in Podružnične osnovne šole
Stogovci območje novoustanovljene Občine Apače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo: en ali več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
Občine Gornja Radgona je razdeljeno na
relacije, ki so oblikovane v sklope, kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene cene, brez davka na dodano vrednost
(DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Rok plačila je 30 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42., 42.a., 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so
določeni z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokumentacija:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek ali drug soroden
postopek (po ZFPPod).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke, ki bi
jih moral poravnati,
– potrdilo ponudnikove poslovne banke,
da ponudnikov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licenco za opravljanje prevoza
potnikov v notranjem cestnem prometu,
– da ima licence za vozila, s katerimi bo
ponudnik opravljal prevoze,

– da zagotavlja tehnične, finančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika,
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
cestnega prometa; Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok; Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu; ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun občine: 01229-0100012643.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 2006 najkasneje do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljen ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 10. uri; Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Občina Gornja Radgona
Ob-24898/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: mag. Jure Krajnc, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/1/300-99-08, faks +386/1/300-98-78,
elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DARS, d.d., kontaktna
oseba: mag. Jure Krajnc, DARS Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-99-08, faks
+386/1/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS, d.d., kontaktna oseba:
mag. Jure Krajnc, DARS Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-99-08, faks +386/1/300-98-78,
elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.,
vložišče, DARS Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 11.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: svetovalne storitve pri
zasnovi in izvedbi javnega naročanja za
uvedbo elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku z DRSC tehnologijo
na cestah v upravljanju DARS d.d.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
svetovalne storitve pri zasnovi in izvedbi javnega naročanja za uvedbo elektronskega cestninjenja v prostem prometnem
toku z DRSC tehnologijo (tehnologijo elektronskega cestninjenja z mikrovalovno
tehnologijo s frekvenco 5,8 GHz, kot je
opredeljeno vdirektivi 52/2004 ES) na cestah v upravljanju DARS d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DARS Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7 in na sedežu izvajalca.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.18.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 86509.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe za
8,550.000 SIT (ali 35.679,52 EUR).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu računa, brez predplačil.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno s poglavjem 5 razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno s poglavjem 5.1 točke a) do d)
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s poglavjem 5.1. točke e) do f) razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s poglavjem 5.2. razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8.
2006, Ob-23709/06.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2006S 159-171610 z dne
23. 8. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference izvedbe svetovanja v uvajanju ali posodabljanju elektronskega cestninjenja,
3. reference izvedbe svetovanja v projektih uvajanja enotnega evropskega elektronskega cestninskega sistema (EETS).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 473/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predhodno na
račun DARS d.d. št. 06000-0112292446 pri
Banki Celje, če ponudnik prevzame razpisno
dokumentacijo v papirni obliki. Dokumentacija v elektronski obliki je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno, predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 10. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 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: 30. 8. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 146
Ob-24923/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živilska šola Maribor, kontaktna oseba: Bernarda Marot, Park mladih 3, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/331-34-32, faks
02/331-30-48, elektronska pošta: zivilskasola.mb@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: čiščenje prostorov
Kategorija storitve: 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje šolskih prostorov v izmeri
6000 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Živilska šola Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje šolskih prostorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1.1.2007 in konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1 milijon SIT (4172,926 €).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija ponudnika za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila,
2. dokazilo,da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi z podkupovanjem (velja za pravno
osebo) ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil obsojen,
3. ekonomsko-finančna sposobnost,
4. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča ali drugega organa o
registraciji dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, pisna izjava ponudnika – izjava pod prisego.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 obrazec ali
potrdilo banke (oziroma vseh bank, kjer ima
ponudnik odprte poslovne račune) iz katerega je razvidno stanje blokade poslovnih
računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vsaj pet 5 referenc s področja
čiščenja primerljivih objektov, ki jih je ponudnik opravil ali jih opravlja v zadnjih treh letih
s potrdili naročnikov o kvalitetnem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT (41,73 €), vključen
DDV.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030702366.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 13.30, v prostorih Živilske šole Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila: 30. 10.
2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Živilska šola Maribor
Ob-25032/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Slove-
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niji – DARS d.d., kontaktna oseba: Karel
Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIL inženiring, d.d.,
kontaktna oseba: Alenka Ovsenek, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska
pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna oseba: Alenka Ovsenek, dipl.
ek., Kersnikova 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta:
alenka.ovsenek@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: izdelava PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije za navezavo Luke Koper na AC omrežje – Srminska vpadnica.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka 000432/2006.
Izdelava PGD, PZR in PZI projektne
dokumentacije za navezavo Luke Koper
na AC omrežje – Srminska vpadnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
izdelava PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije za navezavo Luke Koper na AC
omrežje – Srminska vpadnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,160.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v RS, DARS d.d.
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) povprečni letni promet podjetja v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden iz
dokumentov, navedenih v točki 5.1 (h) Navodil ponudnikom v višini 72,000.000 SIT za
vsa razpisana dela;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) pri javnih naročilih za istovrstna
dela (izdelava projekta PGD, PZI in PZR
za avtoceste ali državne ceste) najmanj v
skupni vrednosti 50,000.000 SIT (z DDV) v
zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo po točki
5.1 (h) navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1(j)
navodil ponudnikom;
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d) odgovorni vodja projekta mora izpolnjevati pogoje po ZGO-1. Vpisan mora biti
v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. Imeti mora vsaj tri reference s področja
izdelave podobnih del v zadnjih treh letih.
V ponudbi mora ponudnik navesti odgovornega vodjo projekta in delovno skupino
za posamezna področja z odgovornimi projektanti, vključno z zunanjimi sodelavci. Posebej mora biti navedeno, katera dela bodo
izvajali zunanji sodelavci oziroma podizvajalci in kateri. Za vse sodelujoče je potrebno
navesti reference ter njihov delež v poslu.
V delovno skupino morajo biti vključeni odgovorni projektanti za področje cest,
hrupa in oblikovanja obcestnega prostora,
ki morajo v zadnjih petih letih imeti vsaj tri
reference s področja, ki ga pokrivajo;
e) izjavo banke o možnosti najetja posojila kot navedeno v točki 5.1 (m) Navodil
ponudnikom v višini 72,000.000 SIT za vsa
razpisana dela.
V primeru predložitve skupne ponudbe,
ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev
kot partnerjev, se zmogljivosti posameznih
partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo, da
se ugotovi izpolnitev minimalnih pogojev po
podčlenu 5.3 navodil ponudnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika ter
primerki njihovih verificiranih podpisov z
navedbo, da pooblaščeni delujejo v imenu
in za račun ponudnika in podpisujejo dokumente v imenu in za račun ponudnika;
(b) redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;
(c) dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
(d) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, 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 mora odražati zadnje dejansko stanje ponudnika;
(e) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. Izpisek mora odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika;
(f) potrdilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj
sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
(g) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe

že izbrisane. Potrdilo mora odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika;
Ponudnik lahko, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk (b), (c), (d), (e) in
(g) predloži potrdilo GZS, OZS in druge z
zakonom ustanovljene zbornice z javnimi
pooblastili v skladu z 42.c členom ZJN-1.
Če ponudnik predloži potrdilo tujega organa, pooblaščenega za izdajo potrdil, ekvivalentnih potrdilu iz 42.c člena ZJN-1, mora
naročnik ugotoviti dejansko ali pravno vzajemnost, ki jo mora dokazovati ponudnik, ki
se nanjo sklicuje.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež ali po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo potrdil zahtevanih v točkah (b), (c), (d), (e), (f) in
(g) tega podčlena ali izdana potrdila ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov, lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN-1 UPB1
potrdila nadomesti z lastno pisno izjavo
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo (takšna izjava v Republiki Sloveniji šteje za izjavo, dano pod prisego).
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).
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem;
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Dokazilo o možnosti dostopa do finančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, v višini 72,000.000
SIT.
Pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika
in navedbo bank ponudnika, ki naročnika
pooblašča za pridobivanje podatkov o finančnem stanju ponudnika v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
(i) seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD, PZI in PZR za avtoceste ali državne ceste), v zadnjih treh letih,
z zneski, letom dokončanja in seznamom
državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela
po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno
in pravočasno, se navedena referenca pri
ocenjevanju ne bo upoštevala,
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(j) seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi.
Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa,
pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do
ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje
razpisanih del.
Ponudnik naj tudi navede, ali je oprema
v lasti ponudnika oziroma bo na voljo na kak
drug način.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000432/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2006
ob 10. uri; Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-004/2006-44/03
Ob-25033/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Janez
Rakar, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-197, faks 04/23-73-198,
elektronska pošta: janez.rakar@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve (1B) kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil
na območju Mestne občine Kranj.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odvoze
odrejajo pooblaščene osebe Oddelka mestne inšpekcije v skladu s predpisi o urejanju
cestnega prometa; do 1000 odvozov letno.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: javno naročilo se oddaja za obdobje 5 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2012.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 4. 12. 2006;
b) izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun za odvoz in hrambo zapuščenih,
pokvarjenih in poškodovanih vozil poravnal
v 30 dneh po prejetju računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora finančno, poslovno in
tehnično usposobljenost ter sposobnost za
izvedbo javnega naročila dokazati v skladu
z 42., 42.a in 45. členom zakona o javnih
naročilih. Izpolniti mora tudi druge pogoje,
določene z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe);
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno;
3. veljavno licenco za opravljanje prevoza stvari za lastne potrebe v notranjem
cestnem prometu;
4. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe);
5. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
6. izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik
mora imeti v preteklem letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v preteklih 6
mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON1 in BON2 ali za
samostojne podjetnike zadnja odločba o od-
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meri davka in poročilo banke, da račun ni bil
blokiran (dokazila ne smejo biti starejša od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila o usposobljenosti za izvajanje
dejavnosti:
1. dokazilo, da ima zagotovljeno ustrezno specialno vozilo ali več vozil – prometno
dovoljenje, pogodbo o nakupu oziroma najemu vozila za čas oddaje javnega naročila;
2. dokazilo, da ima zagotovljeno najmanj
1000 m2 veliko parkirišče, urejeno v skladu
s predpisi o gradnji takih objektov, na območju Mestne občine Kranj – zemljiško knjižni
izpisek ali pogodba o nakupu ali pogodba o
najemu za čas oddaje javnega naročil;
3. drugi podatki in izjave, določene z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Odlok o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list
RS, št. 39/05, 2/06),
– Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil (Uradni list RS, št. 87/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji – javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo zbral največ točk iz naslednjih
meril:
– stroški za odvoz in hrambo zapuščenega vozila za 30 dni, če jih lastnik oziroma
prevzemnik vozila ne prevzame v roku 30
dni od odstranitve: 10 točk več kot 35.000
SIT, 20 točk od 25.000 do 35.000 SIT, 30
točk manj kot 25.000 SIT (skupaj največ
30 točk);
– stroški za odvoz, hrambo in vračanje
nepravilno parkiranih vozil: 2 točki več kot
30.000 SIT, 5 točk od 20.000 SIT do 30.000
SIT, 10 točk manj kot 20.000 SIT (skupaj
največ 10 točk);
– reference: uspešna referenca v zadnjih
treh letih ali sedanje izvajanje ponujenega odvoza vozil: 15 točk (skupaj največ 15
točk);
– možnost izvajanja odvoza nepravilno
parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil z več kot enim specialnim
vozilom: 15 točk (skupaj največ 15 točk).
Skupaj je možnih največ 70 točk.
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: 3. 10. 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. 12. 2006 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 13. uri; v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 9, pritličje.
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: 5. 9. 2006.
Mestna občina Kranj
Ob-25034/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Izidor Jerala,
Trg svobode 18, SI-4290 Tržič, Slovenija, tel.
+386/4/597-15-10, faks +386/4/597-15-13,
elektronska pošta: izidor.jerala@trzic.si, internetni naslov: www.trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 13.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/SI/16/C/PE/002/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo
za potrebe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno
vodo v Občini Tržič«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Tržič, Slovenija.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.14.16.10-8, dodatni predmeti:
74.14.16.20-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izdelava strategije in
orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe
projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič«.
Dela morajo biti izvedena v skladu s projektno nalogo, ki je definirana v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 300.000 SIT in veljavnostjo
150 dni od datuma odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v 10
dneh od sklenitve pogodbe izročiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna 1.530 dni od podpisa
pogodbe (rok izvedbe storitve 48 mesecev
– 1.440 dni in dodatni rok 3 mesecev – 90
dni).
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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: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov/konzorcij. Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, je
poravnal tudi 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, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu – priglasitveni
list, ki ga izda pristojni davčni urad;
– 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 zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ki ne sme biti starejše od
30 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 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, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva in-

stitucija v domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki, ki niso vpisani v register
pri sodišču, predložijo potrdilo, da niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ki ne sme biti starejše od
30 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti več kot
10 dni;
– povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
je enak najmanj protivrednosti 32,000.000
SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– BON-2, ki ne sme biti starejše od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
Samostojni podjetniki predložijo lastno izjavo, da v zadnjih 6 mesecih niso imeli dospelih neporavnanih obveznosti več kot 10 dni.
V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini, poda lastno izjavo, da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti več kot 10 dni;
– 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) je izvedel vsaj
2 uspešni storitvi s področja načrtovanja in
izvedbe celostnih komunikacijskih strategij
v obdobju zadnjih 5 let šteto od roka za oddajo ponudb;
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) je izvedel vsaj
2 uspešni storitvi s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od
roka za oddajo ponudb. Področje okoljskega
komuniciranja zajema projekte komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so: izgradnja
čistilnih naprav in kanalizacij, ločeno zbiranje odpadkov, predelava odpadkov, sanacije divjih odlagališč, sanacije starih bremen,
izgradnja centrov za ravnanje z odpadki,
zmanjšanje onesnaževanja zraka, okolju
prijazne energije ter okolju prijazni izdelki
(papir, embalaža, material);
– vodja projekta ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj na področju načrtovanja in izvedbe
celostnih komunikacijskih strategij;
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– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 2 storitvi načrtovanja in izvedbe
celostnih komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih 5 let šteto od roka za oddajo
ponudb;
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 1 storitev s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let
šteto od roka za oddajo ponudb. Področje
okoljskega komuniciranja zajema projekte
komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so:
izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij, ločeno zbiranje odpadkov, predelava odpadkov,
sanacije divjih odlagališč, sanacije starih
bremen, izgradnja centrov za ravnanje z
odpadki, zmanjšanje onesnaževanja zraka,
okolju prijazne energije ter okolju prijazni
izdelki (papir, embalaža, material);
– idejna zasnova komunikacijskega načrta je skladna z zahtevami naročnika v projektni nalogi (po vsebini in obsegu).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Priloge E.8: Referenčna potrdila ponudnika;
– Priloga E.10: Življenjepis vodje projekta;
– referenčna potrdila, izdana s strani
naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz
Priloge E.12: Referenčna potrdila vodje projekta.
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:
2005/SI/16/C/PE/002/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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 30.000 SIT ali enake vsote
v EUR, 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 “Komuniciranje Tržič”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS. 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.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 150 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: 12. 10. 2006
ob 11. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
SI-4290 Tržič.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič, št. projekta:
2005/SI/16/C/PE/002).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Občina Tržič
Ob-25044/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tržič, Trg svobode 18,
SI-4290 Tržič, Slovenija, v roke: Izidor Jerala, tel. +386/4/597-15-10, e-pošta: izidor.jerala@trzic.si, faks +386/4/597-15-13.
Internetni
naslov
naročnika:
www.trzic.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.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadzor in strokovno svetovanje
pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v
Občini Tržič«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Tržič, Slovenija.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič«.
Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del
opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor
kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun
izvedenih pogodbenih del, predaja objekta
naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC). Obseg zahtevanih storitev je natanč-
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neje razviden iz specifikacije del, priložene v
razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
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: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »Odvajanje
in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič«. Izbrani nadzornik
bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski
in finančni nadzor skladno z določili FIDIC
(nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni
dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih
del, priprava poročil naročniku o izvajanju
del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti
– vse skladno z določili FIDIC). Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz
specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 57,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 10. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 1,250.000 SIT in
veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja
ponudb. Izbrani ponudnik mora po podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV),
ki mora biti veljavna do 15. 1. 2011.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 30 dni od
prejema računov in poročil, potrjenih s strani
predstavnika naročnika.
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, če bodo izbrani, 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 so-ponudnik 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.
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:

Stran

7120 /

Št.

94 / 8. 9. 2006

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 ponudnik 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; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da
so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list, ki ga izda pristojni davčni urad;
– 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 30 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava 4.9.1: 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 Sve-
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ta 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 4.9.2: 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 30 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki, ki niso vpisani v register pri
sodišču, predložijo potrdilo, da niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
30 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:
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 100,000.000
SIT;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti več
kot 10 dni.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi. V primeru tujega ponudnika le-ta predloži lastno izjavo,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti več kot 10 dni. Samostojni podjetniki predložijo lastno izjavo,
da v zadnjih 6 mesecih niso imeli dospelih
neporavnanih obveznosti več kot 10 dni;
– 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.
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 ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi nadzora
in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedene vsaj 2 storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji čistilne naprave
za komunalne vode s kapaciteto 6.000 PE
ali več, 1 storitev nadzora in svetovanja pri
gradnji kanalizacijskega sistema v dolžini
najmanj 2.000 m, 1 storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovodnega sistema v
dolžini najmanj 2.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni
vsaj 2 storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik mora imeti
vsaj 5 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora tehnologije pri gradnji čistilne naprave
za komunalne odpadne vode s kapaciteto
6.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za
področje tehnologije mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj
1 storitev nadzora in svetovanja s področja
nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi
gradbeno obrtniških del pri gradnji čistilne
naprave za komunalne odpadne vode s kapaciteto 6.000 PE ali več, 1 storitev nadzora
in svetovanja s področja nadzora gradbeno
obrtniških del pri izvedbi gradbeno obrtniških del pri gradnji kanalizacijskega sistema
dolžine najmanj 2.000 m ali pri gradnji vodovodnega sistema dolžine najmanj 2.000 m.
Odgovorni nadzornik za področje gradbeno
obrtniških del mora imeti vsaj 5 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj
2 storitvi nadzora in svetovanja na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi del
z globokim temeljenjem. Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja
mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora
strojnih instalacij pri gradnji čistilne naprave
za komunalne odpadne vode s kapaciteto
6.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za
področje strojnih instalacij mora imeti vsaj 5
let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora
elektro instalacij pri gradnji čistilne naprave
za komunalne odpadne vode s kapaciteto
6.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za
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področje elektro instalacij mora imeti vsaj 5
let delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6;
– Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 4
– Ponudba, Podpoglavja 4.8;
– Obrazec 4.8.1 – Poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani ključnega osebja, t.j. odgovornega
nadzornika in posameznih nadzornikov ter
izpolnjen v obliki in vsebini razvidni iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
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: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/002/02.
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:
24. 10. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30.000 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 30.000 SIT
oziroma 125,188 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 “Nadzor Tržič”.
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: 24. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 10.
2006 ob 11. uri; Občina Tržič, Trg svobode
18, SI-4290 Tržič.
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 sku-

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: da; Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS,
št. 62/98).
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: 430-124/2006
(2521).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983
– dokazilo o vplačilu s pripisom »Izvajanje
zimskega in letnega vzdrževanja lokalnih
cest«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: do 24. 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: 9. 10. 2006
ob 12.30; 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: Jernej Tisel,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Občina Šentjur

pnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/002.
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 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:
1. 9. 2006.
Občina Tržič
Št. 403-124/2006
Ob-25059/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32, 031/343-953, faks
03/574-34-46, elektronska pošta: Jernej.tisel@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.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-124/2006 (2521).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje zimskega in letnega vzdrževanja
lokalnih cest v Občini Šentjur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v zimskem in letnem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2006 in/ali konec
14. 11. 2008.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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
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Št. 403-125/2006
Ob-25061/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32, 031/343-953, faks
03/574-34-46, elektronska pošta: Jernej.tisel@sentjur.si,
internetni
naslov:
http://www.sentjur.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-125/2006 (2521).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje zimske službe na javnih poteh v
severnem delu Občine Šentjur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: severni del Občine Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v zimskem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2006 in/ali konec
30. 4. 2008.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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: da; Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS,
št. 62/98).
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: 430-125/2006
(2521).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Izvajanje zimske službe na javnih poteh v severnem delu
Občine Šentjur«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: do 24. 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: 9. 10. 2006
ob 13. 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: Jernej Tisel,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Občina Šentjur
Št. 430-126/2006
Ob-25065/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32, 031/343-953, faks
03/574-34-46, elektronska pošta: Jernej.tisel@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.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-126/2006 (2521).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje zimske službe na javnih poteh v
južnem delu Občine Šentjur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: južni del Občine Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v zimskem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2006 in/ali konec
30. 4. 2008.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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: da; Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS,
št. 62/98).
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: 430-126/2006
(2521).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Izvajanje zimske službe na javnih poteh v južnem delu
Občine Šentjur«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: do 24. 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: 9. 10. 2006
ob 13.30; 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: Jernej Tisel,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Občina Šentjur
Ob-25067/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-540, faks 07/49-90-052,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-546,
faks 07/49-90-052, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 391/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo OŠ Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): I A – 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projekne in tehnične dokumentacije
(PZR, PZI, PGD, PID, PVO, varnostni načrt
za gradbišče) za rekonstrukcijo obstoječega objekta s sanacijo konstrukcije, fasade
in fasadnih elementov in tlakovter obnova
instalacij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 10. 2006, konec
31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 90%,
– reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

nosti: podjetje ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti oziroma
storitev, ki so predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz registra podjetij ali s.p.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2,
poravnane vse finančne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dve potrjeni referenci s strani naročnikov o izdelavi projektne dokumentacije za
objekte komunalne infrastrukture investicijske vrednosti minimalno 50 mio SIT. Potrjene reference o opravljenih storitvah, za
sklenitev minimalno 20 služnostnih pogodb
za naročnike, v zadnjih 2 letih.
Reference lahko izpolnjuje ponudnik
skupaj s podizvajalcem.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: 430-10050/2006-700.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR:
01302-0100007805,
sklic:
00
71300050-3236-44163.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik pravne ali fizične ter osebe s pooblastilom pravne ali
fizične osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10. 2006
ob 10.30; Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Občina Radovljica

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 12.30; v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Občina Brežice
Ob-25068/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pintar, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84,
elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.si,
internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-1-0050/2006-700.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. analiza variant izvedbe lokalne ČN,
kapacitete ca. 2500 PE,
2. izdelava PGD in PZI za tri primarne
kanalizacijske odseke,
3. izdelava idejne zasnove kanalizacije, za dva primarna kanalizacijska odseka,
4. pridobitev služnostnih pogodb in
izvedba odkupa zemljišč,
5. pridobitev gradbenih dovoljenj za
tri primarne kanale.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselja Kropa, Kamna
Gorica, Srednja Dobrava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. analiza variant izvedbe lokalne ČN,
kapacitete ca. 2500 PE,
2. izdelava PGD in PZI za tri primarne kanalizacijske odseke v skupni dolžini
5,8 km,
3. izdelava idejne zasnove kanalizacije,
za dva primarna kanalizacijska odseka v
skupni dolžini ca. 3 km,
4. pridobitev služnostnih pogodb in izvedba odkupa zemljišč,
5. pridobitev gradbenih dovoljenj za tri
primarne kanale.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 2 mio
SIT in finančno zavarovanje odgovornosti za
škodo, ki bi nastala kot posledica morebitnih
napak v projektu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob-
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Št. 25/2006
Ob-25070/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: AD
Futura, javni sklad, kontaktna oseba: Metka
Novak, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-41-084, faks 01/43-41-092,
elektronska pošta: krediti@ad-futura.si, internetni naslov: www.ad-futura.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 I A-6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KREDITI – 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kreditiranje študija v tujini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran;
– ponudnik mora imeti dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti kaznovan.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz ustreznega registra;
– dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo o nekaznovanosti.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: vsa dokumentacija se nahaja na spletni strani naročnika.
Dokumentacija se lahko pridobi tudi sedežu
Sklada brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 12.30; naslov 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: 1. 9. 2006.
AD Futura, javni sklad
Ob-25186/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana
Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-501, faks 01/47-19-730,
elektronska pošta: mirjana.prelic@bsi.si,
internetni naslov: www.bsi.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JAV-RAZ-01-UH/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so zavarovalne
storitve:
– vlomsko zavavoranje (popravila na
zgradbi ob vlomu ali poskusu vloma; oprema in stroji; nepremičnine v počitniških domovih),
– zavarovanje splošne odgovornosti iz
posesti in uporabe poslovne stavbe in dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz posesti in
uporabe, zavarovanje oseb in stvari,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje računalnikov in njihove
opreme,
– požarno zavarovanje,
– kolektivno nezgodno zavarovanje za
ožje vodstvo in delovna mesta direktorjev,
– nezgodno zavarovanje vseh zaposlenih,
– avtomobilsko zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost celotnega javnega naročila za
obdobje 3 let je 90,000.000 SIT (375.563,35
EUR).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti naročila. Naročnik
bo ob sklenitvi pogodbe zahteval tudi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
ponudnikov, mora ponudba biti izdelana v
skladu z zahtevami 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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,

– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev:
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne terjatve v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– bilanca stanja in izkaz uspeha.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: - pozavarovanje - splošni pogoji zavarovanje.
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:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena po posameznih sklopih zavarovanja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JAV-RAZ-01UH/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 10. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poravnalni račun
Banke Slovenije 01000 - 0000100090, sklic
05 312709226-3300.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani ponudnikove odgovorne osebe (tudi
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2006
ob 13. uri, Banka Slovenije.
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: 1. 9. 2006.
Banka Slovenije
Ob-25190/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
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jnvv.kliping@kapitalska-druzba.si, internetni
naslov: http://www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-12/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
spremljanje medijskih objav (kliping) in
analizo medijskih objav v obdobju 2007
do 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
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 celotnega naročila znaša 24
milijonov tolarjev (brez vključenega DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik je lahko vsaka pravna
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila, in ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, v
kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo.
Pri naročilu je dovoljena skupna ponudba
več pogodbenih partnerjev ter ponudba s
podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo o veljavni registraciji ponudnika,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– dokazilo,da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: bančna garancija
za resnost ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: izjava treh naročnikov o kvalitetni
izvedbi predmeta naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-12/2006-7.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2006, do 9.
ure.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 24/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/5485-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10.
2006 ob 13. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darko Žvikart,
univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-12-09, GSM
041/797-252.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2006
ob 14. uri, sedež naročnika, III. nadstropje,
sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Kapitalska družba, d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-24607/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronski pošti: danica.mirnik@elektro-celje.si, bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Darko Žvikart, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Verbič, tajništvo, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 24/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
drogovi impregnirani (cca 1700 kom).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno.

Stran

Ob-24608/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Darko Žvikart, Vrunčeva 2a,
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3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., tajništvo, Irena Verbič, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 23/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
drogovi kostanjevi (cca 962 m3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 10. 2006 v pisni obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 23/06. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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
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ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10.
2006 ob 11. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darko Žvikart,
univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-12-09, GSM
041/797-252.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-24609/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronski pošti: danica.mirnik@elektro-celje.si, bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: mag. Milan Vižintin, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., tajništvo, Irena Verbič, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 22/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
energetski transformator 110/20 kV za
RTP Brežice, moči 31,5 MVA.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – RTP
Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila, rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 22/06. (Dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 10. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10.
2006 ob 9. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: mag. Milan Vižintin, tel. 03/420-13-50, GSM
041/797-251.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-24661/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Blagotinšek Jožef, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
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energije, d.d., kontaktna oseba: tajništvo,
Irena Verbič, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 27/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
SN/NN distribucijski transformatorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, reference, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 27/06. (Dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10.
2006 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 26/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10.
2006 ob 11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Drago Deželak, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-341,
GSM 041/656-301.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Blagotinšek Jožef, tel. 03/42-01-381, GSM
031/323-200.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-24662/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Danica Mirnik in Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Drago Deželak, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: tajništvo,
Irena Verbič, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 26/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. sklop: valjanec pocinkani,
2. sklop: tokovodniki goli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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Ob-24663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Danica Mirnik in Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Drago Deželak, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: tajništvo,
Irena Verbič, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slo-
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venija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 25/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– drogovniki betonski,
– klešče betonske.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 25/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10.
2006 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: Drago Deželak, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-341,
GSM 041/656-301.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 026709
Ob-25049/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 29 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja klordioksidnih naprav za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vodarna Brest in črpališče
Šmartno v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: dobava in vgradnja klordioksidnih naprav za potrebe JP VodovodKanalizacija d.o.o.
3) Obseg ali količina: dobava dveh klordioksidnih naprav s pomožno opremo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava dveh klordioksidnih naprav s pomožno
opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maks. 60 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. dobavni rok,
3. plačilni pogoji,

4. reference,
5. celovitost naprave,
6. tehnične garancije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 29 naba/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2006
ob 8. uri; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Ob-25072/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba:
Branko Ožbolt, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, elektronska pošta: branko.ozbolt@elektro-primorska.si, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme TK vozlišča
v RTP 35/20 kV Hrpelje.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 35/20 kV Hrpelje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: digitalna radijska zveza, Ethernet stikalo nivo3,
Napajalna naprava RPS, montaža, dokumentacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 41 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; proti
ponudniku ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obveznosti
v skladu s predpisi; potrdilo o finančnem
stanju ponudnika; čisti prihodki od prodaje
v zadnjih treh letih, katerih letno povprečje
mora biti najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence; potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence,
da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da
ni bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež; potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi države, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati; potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON 2
in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa ali BON / 1P,
ter potrdilo poslovne banke o prometu na
TRR za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto
2005, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na TRR
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga v zadnjih treh letih
skupaj s potrdili o referencah.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok dobave in montaže,
3. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/2006-B.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladni s prvim odstavkom in prvo
in drugo točko četrtega odstavka 42. člena
ZJN-1; letno povprečje čistih prihodkov od
prodaje (2003-2005) mora biti najmanj v
višini ponudbene vrednosti; potrdilo, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države
v kateri ima sedež; potrdilo, da je poravnal
vse davke in prispevek; potrdilo o finančnem
stanju ponudnika; seznam o že izvedenih
dobavah; dokazila da je blago proizvedeno
po zahtevanih standardih; dokazilo, da ima
ponudnik sklenjen dogovor z proizvajalcem
oziroma zastopnikom za dobavo ponujenega blaga; tehnična dokumentacija ponujenih
izdelkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, da je
registriran pri pristojnem sodišču, oziroma
za s.p. ustrezen dokument davčne uprave;
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež; potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa ali BON / 1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga v zadnjih dveh letih
skupaj s potrdili o referencah; ponudnik
mora priložiti v ponudbi dokumente o ustreznosti, ki jih izdajajo pooblaščeni organi
ali druge neodvisne organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
opreme z zahtevanimi tehničnimi predpi-

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 9. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic Dobava in montaža
opreme TK vozlišča za RTP Hrpelje.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 15. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Elektro Primorska
Ob-25073/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Dušan Peršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: dusan.persic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obesni material za 1 kV kabelski snop.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišča na področju Elektro Primorske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odcepna sponka (različnih tipov) 10700 kosov,
kotna sponka 800 kosov, natezna sponka
(različni tipi) 4000 kosov, nosilna sponka
200 kosov, nosilna konzola 200 kosov, plastificiran trak 5000 kosov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: sukcesivna dobava za obdobje 12
mesecev od podpisa pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
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si, specifikacijami in standardi. Kolikor ponudnik predloži lastno izjavo o skladnosti
za razpisano opremo, lahko naročnik pred
dokončno odločitvijo o izbiri zahteva pregled celotne dokumentacije o ustreznosti;
dokazilo, da lahko dobavi ponujeno blago v obsegu in rokih, ki so zahtevani v
razpisni dokumentaciji za vsako pozicijo
posebej. Kot dokazilo je potrebno dostaviti
pisno izjavo proizvajalca, ali pooblaščenega zastopnika za Slovenijo; merske skice
in tehnične karakteristike za vsako pozicijo
ponujenega blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 15/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica - sklic Razpisna dokumentacija za obesni material za 1 kV kabelski snop.
Dvig je možen v komercialnem sektorju pri
Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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 18. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Elektro Primorska

Storitve
Ob-24959/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem programske opreme Microsoft.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 2. 10. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga.
Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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 31. 10. 2009.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Javni razpisi za
koncesijo gradnje
Ob-24650/06
Popravek
Občina Ravne na Koroškem podaljšuje skrajni rok za sprejemanje kandidatur
za podelitev koncesije za izvajanje javne
gospodarske službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 95, pod
Ob-14429/06, na 26. 9. 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-24651/06
Popravek
Občina Ravne na Koroškem podaljšuje skrajni rok za sprejemanje kandidatur
za podelitev koncesije za izvajanje javne
gospodarske službe oskrbe s pitno vodo,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 95, pod
Ob-14430/06, na 26. 9. 2006.
Občina Ravne na Koroškem

Javni razpisi za
natečaj
Storitve
Ob-25071/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Valerija Obu, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-26-33, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: gp.uvi@gov.si, internetni naslov:
www.uvi.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 potrebno poslati prijave za sodelovanje/projekte: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: Promocijski film o Sloveniji.
II.1.2) Opis: predmet naročila je idejna
rešitev promocijskega filma o Sloveniji
in izdelava le-tega.
II.1.3) Lokacija: lokacija izdelave predmeta javnega naročila ni določena.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
92.11.12.00-4.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): storitve na področju rekreacije, kulture in športa; CPC sklic št. 96; kategorija
storitve: 26.
III.1) Merila za izbiro udeležencev:
Ocenjevane bodo ponudbe ponudnikov,
ki bodo zadostile naslednjim pogojem:
1. ponudnik je imetnik vseh materialnih
avtorskih pravic iz 22. člena zakona, ki ureja
avtorsko in sorodne pravice, na predloženi
idejni rešitvi promocijskega filma,
2. ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
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3. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
5. ponudnik je od 1. 1. 2000 dalje produciral vsaj 3 celovečerne, dokumentarne,
televizijske, kratke ali promocijske filme,
6. imenovana režiser in direktor fotografije, ki bosta režirala in izvajala funkcijo direktorja fotografije pri izvedbi predmeta javnega
naročila sta od 1. 1. 2000 dalje vsak vsaj 3x
sodelovala kot režiser ali direktor fotografije
pri celovečernem, dokumentarnem, televizijskem, kratkem ali promocijskem filmu.
Skupna vrednost idejne rešitve in produkcije promocijskega filma o Sloveniji ne
sme preseči 24,000.000 SIT bruto.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
Ocena idejne rešitve – največ 70 točk
Strokovna žirija bo prejete idejne rešitve
ocenjevala skladno z naslednjimi merili:
– izvirnost avtorskega pristopa – največ
25 točk;
– jasna sporočilnost idejne rešitve promocijskega filma – največ 20 točk;
– vizualna zanimivost idejne rešitve promocijskega filma – največ 15 točk;
– tematska pestrost idejne rešitve promocijskega filma – največ 10 točk.
Reference kadrov – največ 30 točk
Za vsako izkazano sodelovanje režiserja
in direktorja fotografije v funkciji režiserja
in direktorja fotografije pri celovečernem,
dokumentarnem, televizijskem ali kratkem
filmu, nad zahtevanimi tremi iz pogoja 6,
prejeme ponudba 1 točko. Pri tem merilu lahko navedeni režiser prejem največ 7
točk, navedeni direktor fotografije pa največ
3 točke (največ 10 točk).
Za vsako izkazano sodelovanje režiserja
in direktorja fotografije v funkciji režiserja in
direktorja fotografije pri promocijskem filmu,
nad zahtevanimi tremi iz pogoja 6, prejeme
ponudba 2 točki. Pri tem merilu lahko navedeni režiser prejem največ 12 točk, navedeni direktor fotografije pa največ 8 točk
(največ 20 točk).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SKP105/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na naslovu naročnika vsak delovni dan med 10. in
14. uro in na spletni strani www.uvi.gov.si v
rubriki katalog informacij javnega značaja,
točka 2.f.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile: podeljena bo ena odkupna
nagrada v višini 24,000.000 SIT bruto, in
sicer ponudniku, ki bo za oddano ponudbo

hlajenje d.o.o., Godovič 150, Godovič, Slovenija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
cilj pogodbe je nakup opreme v 3 lotih:
lot št.; opis/predmet; (količina):
lot št. 1; merilna komora za merjenje toplotnih moči; (1);
lot št. 2; IR kamera; (1);
lot št. 3; konverter; (1).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 28200000, 33451000, 31121111.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2) Celotna končna vrednost naročil(-a):
Vrednost: 538.442,20 EUR brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 7175103.03.03.0001.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Naročilo št. 1
Naslov: prenos toplote in snovi v sistemih za ogrevanje, prezračevanje in klimatiziranje (HVAC) ter s tem povezani priključki
Identifikacijska številka 2006/S 49-051681.
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Angelantoni Industrie SpA, Viale Monza 291, I-20126 Milano. Tel.
+39/022/55-19-41, faks +39/022/55-19-44,
e-mail: enrico.petrella@angelantoni.it, internetni naslov: www.angelantoni.it.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
skupna končna vrednost naročila: 458.920
EUR brez DDV. Če letna ali mesečna vrednost: število let: 1.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Naročilo št. 2
Naslov: prenos toplote in snovi v sistemih za ogrevanje, prezračevanje in klimatiziranje (HVAC) ter s tem povezani priključki
Identifikacijska številka 2006/S 49-051681.
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DatCon d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenija, tel. +386/3/703-33-00, faks
+386/3/572-04-08, e-mail: info@dat-con.si,
internetni naslov: www.dat-con.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
skupna končna vrednost naročila: 39.500
EUR brez DDV. Če letna ali mesečna vrednost: število let: 1.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Naročilo št. 3
Naslov: prenos toplote in snovi v sistemih za ogrevanje, prezračevanje in klimatiziranje (HVAC) ter s tem povezani priključki
Identifikacijska številka 2006/S 49-051681.
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lechmotoren GmbH, Sudliche Romerstr. 12–16,
D-86972 Altenstadt. tel. +49/8861/71-01-10,
fax +49/8861/71-01-80. e-mail: info@lechmotoren.de. URL: www.lechmotoren.de.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
skupna končna vrednost naročila: 40.022,20
EUR brez DDV.

za idejno rešitev in izdelavo promocijskega
filma o Sloveniji prejel najvišje število točk.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: ostali ponudniki, ki bodo oddali pravilne ponudbe, bodo prejeli povračilo
stroškov izdelave ponudbe v višini 240.000
SIT bruto. Če bo v postopku oddaje javnega
naročila naročnik poleg zmagovalne ponudbe prejel več kot 8 pravilnih ponudb, se bo
sklad v višini 1,920.000 SIT bruto, predviden
za povračilo materialnih stroškov izdelave
ponudb, razdelil med ponudnike, ki bodo
oddali pravilne ponudbe.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
– Gregor Krajc Urad Vlade RS za informiranje,
– Lučka Letič Slovenska turistična organizacija,
– Rok Klančnik UN WTO,
– dr. Andrej Inkret AGRFT,
– Janez Burger režiser,
– Nika Bohinc Ekran,
– Nerina T. Kocjančič Filmski sklad RS.
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) Dodatne informacije: vsa vprašanja,
povezana z razpisno dokumentacijo, naslovite na e-naslov: valerija.obu@gov.si. Odgovori na postavljena vprašaja bodo objavljeni
na spletnem mestu naročnika na naslovu
www.uvi.gov.si v rubriki Katalog informacij
javnega značaja, točka 2f – Promocijski film
o Sloveniji, vprašanja in odgovori.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-24924/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Razvojno tehnološki center Inštitut
za klimatizacijo, gretje in hlajenje d.o.o.
(HVAC Institute), v roke: Egon Venko, Godovič 150, SI-5275 Godovič, Slovenija, tel.
+386/5/377-44-02, faks +386/5/377-44-26,
e-mail: egon.venko@rtc-i-kgh.si, internet
naslov(i): www.rtc-i-kgh.si.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
Drugo: družba z omejeno odgovornostjo.
Drugo: razvoj in raziskave.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenos toplote in snovi v napravah
in sistemih KGH (Heat and mass transfer in
HVAC systems and appliances).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago; nakup.
Glavni kraj dobave: Razvojno tehnološki center Inštitut za klimatizacijo, gretje in
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Letna ali mesečna vrednost: število let: 1.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Nacionalni program Phare
2003, krepitev izbranih tehnoloških centrov.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbeni postopek: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, pp 704, 1000 Ljubljana, Slovenia, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40, e-mail: dkom@gov.si.
URL: www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za visoko šolstvo, tehnologijo in znanost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-46-00, faks
+386/1/478-47-19, e-mail: gp.mvzt@gov.si.
URL: www.mvzt.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 8. 2006.
Razvojno tehnološki center
Inštitut za klimatizacijo, gretje in
hlajenje d.o.o. (HVAC Institute)
Ob-24925/06
I.1) Name, addresses and contact
point(s): Razvojno tehnološki center Inštitut za klimatizacijo, gretje in hlajenje d.o.o.
(HVAC Institute), attn: Mr Egon Venko,
Godovič 150, 5275 Godovič, Slovenia, tel.
+386/5/377-44-02, fax +386/5/377-44-26,
e-mail: egon.venko@rtc-i-kgh.si, internet
address(es): General address of the contracting authority (URL): www.rtc-i-kgh.si.
I.2) Type of contracting authority and
main activity or activities: Other: company
with limited liability. Other: research and
development. The contracting authority is
purchasing on behalf of other contracting
authorities: no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Heat and mass
transfer in HVAC systems and appliances.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
Supplies. Purchase. Main place of delivery:
Razvojno tehnološki center Inštitut za klimatizacijo, gretje in hlajenje d.o.o. (HVAC Institute), Godovič 150, Godovič, Slovenia
II.1.4) Short description of the contract
or purchase(s): Object of the contract is
purchase of supplies in 3 lots:
Lot No description/object (quantity);
Lot No 1 Test chamber for measuring
heat output (1);
Lot No 2 IR camera (1);
Lot No 3 Converter (1).
II.1.5) Common procurement vocabulary
(CPV): 28200000, 33451000, 31121111.
II.1.6) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.2) Total final value of contract(s): Value: EUR 538.442,20 excluding VAT.
IV.1) Type of procedure: Open.
IV.2) Award criteria: Lowest price.
IV.2.2) An electronic auction was used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
7175103.03.03.0001.
IV.3.2) Previous publications concerning
the same contract: No.
Section V: Award of contract
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Contract No 1
Title: Heat and mass transfer in HVAC
systems and appliances Identification number 2006/S 49-051681.
V.1) Date of contract award: 7. 6. 2006.
V.2) Numbers of offers received: 1.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: Angelantoni Industrie SpA, Viale Monza 291, I-20126 Milano, tel.
+39/022/55-19-41, fax +39/022/55-19-44,
e-mail: enrico.petrella@angelantoni.it. URL:
www.angelantoni.it.
V.4) Information on value of contract: Total final value of the contract: EUR 458.920
excluding VAT. If annual or monthly value:
number of years: 1.
V.5) The contract is likely to be subcontracted: No.
Contract No 2
Title: Heat and mass transfer in HVAC
systems and appliances Identification number 2006/S 49-051681.
V.1) Date of contract award: 21. 6.
2006.
V.2) Numbers of offers received: 1.
V.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: DAT-CON d.o.o., Polzela 136a, 3313
Polzela, Slovenia, tel. +386/3/703-33-00, fax
+386/3/572-04-08, e-mail: info@dat-con.si,
URL: www.dat-con.si.
V.4) Information on value of contract: Total final value of the contract: EUR 39.500
excluding VAT. If annual or monthly value:
number of years: 1.
V.5) The contract is likely to be subcontracted: No.
Contract No 3
Title: Heat and mass transfer in HVAC
systems and appliances Identification number 2006/S 49-051681.
V.1) Date of contract award: 5. 7. 2006.
V.2) Number of offers received: 1.
V.3) Name and address of economic operator to whom the contract has
been awarded: Lechmotoren GmbH,
Sudliche Romerstr. 12–16, D-86972
Altenstadt, tel. +49/8861/71-01-10, fax
+49/8861/71-01-80. E-mail: info@lechmotoren.de. URL: www.lechmotoren.de.
V.4) Information on value of contract: Total final value of the contract: value: EUR
40.022,20 excluding VAT. If annual or monthly value: number of years: 1.
V.5) The contract is likely to be subcontracted: No.
Section VI: Complementary information
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by Community funds:
Yes. Phare National Programme 2003, consolidation of selected technology centres.
VI.2) Additional information:
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, pp 704, 1000 Ljubljana, Slovenia, tel. +386/1/234-28-00, fax
+386/1/234-28-40, e-mail: dkom@gov.si.
URL: www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Lodging of appeals: Precise information on deadline(s) for lodging appeals:
The deadline for lodging appeal to revision
is 10 days after receiving notice on award
of contract.
VI.3.3) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: Ministry of High Education, Science and Technology, Trg OF 13, 1000 Lju-

bljana, Slovenia, tel. +386/1/478-46-00, fax
+386/1/478-47-19, e-mail: gp.mvzt@gov.si,
URL: www.mvzt.gov.si.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
16. 8. 2006.
Razvojno tehnološki center
Inštitut za klimatizacijo, gretje
in hlajenje d.o.o. (HVAC Institute)
Ob-24604/06
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
opreme računalniške mreže za objekt UL,
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska
c. 21, 1000 Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 700-05/06: Advant d.o.o.,
kontaktna oseba: Branko Jovanović, Cesta
na Brdo 119a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-00, faks 01/470-00-10, elektronska pošta: info@advant.si, internetni naslov:
www.advant.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 10,209.808,55 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-37006/05, 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-24605/06
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
opreme za računalniško mrežo za objekt
Fakultete za družbene vede.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 700-05/06-JN 02: Sinfo-
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nika d.d., kontaktna oseba: Boris Hadalin,
Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 49,569.580 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 40, Ob-10751/06.
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

naročilo multimedijske tehnologije in notranje opreme za informacijsko središče
v Krajinskem parku Boč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. Sklop: Dobava in vgradnja gradbenega materiala ter opreme s predhodno odstranitvijo obstoječe opreme
Maksimalna vrednost: 35.188,68 EUR.
2. Sklop: Dobava multimedijske opreme
Maksimalna vrednost: 14.735,08 EUR.
3. Sklop: Dobava notranje opreme
Maksimalna vrednost: 6.118,25 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13845/06 sklop 1
– Dobava gradbenega materiala in opreme z vgradnjo ter predhodno odstranitvijo obstoječe opreme: GIC gradnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Vid Petovar, Sv. Florijan
120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/818-28-30, faks 03/818-28-88, elektronska pošta: vid.petovar@gic-gradnje.si, internetni naslov: www.gic-gradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 35.088,13 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.2) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13845/06 sklop 2 – Dobava multimedijske opreme: 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: 9.694,79 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13845/06 sklop 3 – Dobava notranje opreme: Slovenijales trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Sovinc,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
03/547-10-11, faks 03/490-98-71, elektronska pošta: tomaz.sovinc@slovenijales.si,
internetni naslov: www.slovenijales.si/trgovina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 4.182,36 EUR.
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: sklic objave:
13845/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2006 - sklop 1, 27. 7. 2006 - sklop 2,
27. 7. 2006 - sklop 3.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 430-0013/2006, Ob-13845/06 z
dne 19. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Phare - čezmejno ohranjanje biotske

Ob-24606/06
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 Fakultete za družbene vede.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 700-05/06-JN 01: 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: 39,923.886 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 40, Ob-10752/06.
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-24611/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba: Roman Potočnik,
tel. 04/256-94-44, faks 04/256-94-42, internetni naslov: www.klinika-golnik, elektronska
pošta: Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5 JN/2006 endoskopska
oprema.
II.5) Kratek opis: dobava endoskopske
opreme po sklopih.
a.) Fiberbronhoskop 1 kom
b.) Stroj za termično dezinfekcijo rigidnih
instrumentov in fleksibilnih endoskopov 1
kom
c.) Nadgradnja obstoječega pralnega
stroja za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov (set za nadgradnjo + skener za
prepoznavanje endoskopov) 1 set
d.) Ultrazvočni endobronhialni endoskop
(UZ endobronhialni endoskop + UZ procesor) 1 set
e.) Aparat za krioterapijo z vozičkom in
opremo 1 kpl.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
27,826.673 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno, plačilni pogoji in čas garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
– Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova
ulica 2, 1000 Ljubljana za sklope a.), b.),
c.), in d.),
– Medico enginering d.o.o, Prevale 1,
1236 Trzin za sklop e.)
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
– Olympus
d.o.o.,
Ljubljana
28,839.033,26 SIT z DDV,
– Medico enginering d.o.o., Prevale
2,059.776 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JN
06-10/2006-2790.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52, Ob-14034/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 8. 2006.
KOPA Golnik
Št. 430-0013/2006
Ob-24613/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba: Brigita Kregar-Drofenik, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/818-17-00, faks 03/818-17-24, elektronska pošta: brigita.kregar-drofenik@rogaskaslatina.si, internetni naslov: www.rogaskaslatina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Krajinski park Boč – sklic
objave: 13845/06.
II.5) Kratek opis: naročilo gradbenega
materiala in opreme z vgradnjo ter predhodno odstranitvijo obstoječe opreme,
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raznovrstnosti in trajnostni razvoj Slovenija
- Avstrija 2003.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-24644/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Tomaž Abruč,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: www.mzz.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.40.00-7; pomožni predmet, glavni
besednjak: 30.26.20.00-3; 72.23.31.41-1;
72.26.50.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 30.02.14, 30.02.17.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 020/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: posodobitev in konsolidacija strežniškega okolja MZZ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 020/2006-MZZ: Simt d.o.o.,
kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si, internetni
naslov: http://www.simt.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 164,042.015 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: 020/2006-MZZ.
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-18907/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Javno naročilo (razen DDV) se delno
financira iz Schengenskega vira: 35. člen
Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003):
vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega sistema – nadzor zunanje meje
(Implementation European Visa Information
System of External Border Control).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-24645/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Tomaž Abruč,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, ele-
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ktronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: www.mzz.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.82.00-1; pomožni predmet, glavni besednjak: 72.51.10.00-0; 72.51.43.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 72.21.12, 72.30.10.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 021/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: upravljanje, nadzor in
varnost informacijskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 021/2006-MZZ: Simt d.o.o.,
kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si, internetni
naslov: http://www.simt.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 89,998.490 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: 021/2006-MZZ.
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-18906/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Javno naročilo (razen DDV) se delno
financira iz Schengenskega vira: 35. člen
Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003):
vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega sistema – nadzor zunanje meje
(Implementation European Visa Information
System of External Border Control).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-24656/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor,
kontaktna oseba: Cafuta Marjana, Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/471-68-50, faks 02/471-68-55, elektronska pošta: os-tcufarja.mb@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2006.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga za potrebe šole po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,198.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena 90%,
– plačilni rok 10%.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1, skupina.
– MIR d.d., Gornja Radgona;
– Meso izdelki Žerak, Anton Žerak s.p.,
Žetale;
– Mesarstvo Kristijan Nikl s.p., Maribor;
– Košaki TMI d.d., Maribor;
– Perutnina Ptuj d.d., Ptuj;
2. skupina:
– Geaprodukt d.o.o., Ljubljana;
– Pitus d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– PAF d.o.o., Lenart;
3. skupina:
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče;
– Agroind Vipava 1894 d.d., Vipava;
4. skupina:
– ERA SV d.o.o., Ptuj;
– M. M. Kaučič d.o.o., Gornja Radgona,
5. skupina:
– Pekarna Postojna d.o.o., Pekarna Kruhek Ptuj;
– Kruh-Pecivo d.d., Maribor;
– PPS, Ptujske pekarne in slaščičarne
d.d., Ptuj;
6. skupina:
– ERA SV d.o.o., Ptuj;
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
– Podravka d.o.o., Ljubljana;
7. skupina:
– ERA SV d.o.o., Ptuj;
– Podravka d.o.o., Ljubljana;
8. skupina:
– Pekarna Postojna, Pekarna Kruhek
Ptuj;
– PPS, Ptujske pekarne in slaščičarne
d.d., Ptuj;
– Kruh-Pecivo d.d., Maribor;
– Don Don, d.o.o., Hoče;
9. skupina:
– Ledo d.o.o., Ljubljana;
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
10. skupina:
– Fructal d.d., Ajdovščina;
– Opoj d.o.o., Komenda;
11. skupina:
– Mogota d.o.o., Domžale;
12. skupina:
– Pitus d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– PAF d.o.o., Lenart;
13. skupina;
– Pitus d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– Vrecl Anton.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
1. skupina: 9,195.000 SIT, 9,304.063,25
SIT, 10,163.300 SIT, 10,516.550 SIT;
3,785.190 SIT;
2. skupina: 1,227.000 SIT, 1,704.000
SIT, 1,883.000 SIT;
3. skupina: 5,163.430 SIT, 5,815.500
SIT, 5,510.425 SIT;
4. skupina: 1,738.600 SIT, 1,452.400
SIT;
5. skupina: 4,276.600 SIT, 4,406.200
SIT, 5,426.442 SIT;
6. skupina: 5,172.360 SIT; 6,155.188,86
SIT, 5,944.547 SIT;
7. skupina. 3,603.800 SIT, 2,291.134
SIT;
8. skupina: 1,145.000 SIT, 1,794.500
SIT, 2,182.500 SIT;
9. skupina: 8,270.375,50 SIT, 11,057.540
SIT;
10. skupina: 2,615.050 SIT, 2,982.500
SIT;
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11. skupina: 2,549.442 SIT;
12. skupina. 88.500 SIT, 120.000 SIT;
13. skupina: 172.500 SIT, 198.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 30.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11810/06 z dne 28. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Osnovna šola
Toneta Čufarja Maribor

na, Don Don, d.o.o., Metlika, Klasje, d.d.,
Celje, Harad, d.o.o., Zidani Most.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 8,153.950 SIT – 12,801.540 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: ostalo prehrambeno
blago: Mercator, d.d., Ljubljana, ERA – SV,
d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 543.825,64 SIT – 624.016,52 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:
dne 30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 57/06 z dne
2. 6. 2006, Ob-15299/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje
ob Savi

Št. 430-431/2006-11
Ob-24749/06
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:
29141410–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 315/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: elektromotorna vitla
za helikopter Bell B-412.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 315/2006 – PSP: Heliair
center d.o.o., kontaktna oseba: Milena Opresnik, Dunajska 159, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/561-07-00, faks 01/561-07-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 29,977.316,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-431/2006 – 11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 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: 29. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-24750/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Toneta Okrogarja, 1410 Zagorje ob Savi, Šolska 1, tel. 03/566-02-00,
faks 03/566-02-07, kontaktna oseba: Marjana Jerman, elektronska pošta: tajnistvo@
o-tozagorje-tb.edus.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila za prehrano šolskih otrok – 6 sklopov živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. mesni izdelki,
3. sveže sadje,
4. sadni sokovi in sirupi,
5. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
15,000.000 SIT na leto (z DDV-jem).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 5,605.516 SIT – 6,633.893,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: mesni izdelki: Litijska
mesarija, d.d., Šmartno pri Litiji, KZ Laško,
z. o. o., Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,257.898 SIT – 1,360.508,63 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: sveže sadje: Mercator,
d.d., Ljubljana, Krnc, d.o.o., Novo mesto,
Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,657.900 SIT – 1,788.368,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: sadni sokovi in sirupi:
Mercator, d.d., Ljubljana, Fructal, d.d., Ajdovščina, Opoj sokovi, d.o.o., Komenda, ERA
– SV, d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,640.144 SIT – 3,300.938,90 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: kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki: Žito, d.d., Ljublja-
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Ob-24751/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter
Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za nakladanje tovora v letalo.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za nakladanje tovora v letalo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– garancijsko dobo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-10681/06: Tips d.o.o.,
kontaktna oseba: Robert Pustavrh, MDB 15,
8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija, tel.
07/490-21-81, faks 07/490-21-83, elektronska pošta: mail@tips.si, internetni naslov:
www.tips.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba: 11,949.016,10 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-7/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 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: 30. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
Ob-24752/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter
Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za pitno
vodo.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za pitno vodo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– garancijsko dobo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-10681/06: Tips d.o.o.,
kontaktna oseba: Robert Pustavrh, MDB 15,
8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija, tel.
07/490-21-81, faks 07/490-21-83, elektronska pošta: mail@tips.si, internetni naslov:
www.tips.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba: 20,414.539,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-6/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 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: 30. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
Ob-24753/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Ksenija Montani, univ. dipl. org., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
II.5) Kratek opis: nakup poslovne programske opreme za lekarniško dejavnost.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja ponujena cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10/2006: HAKL & HAKL
IT, podjetje za računalništvo, d.o.o., kontaktna oseba: Boris Hakl, Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-11-80, faks 02/530-11-90, elektronska pošta: boris@hakl-hakl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,117.000 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:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65, z dne 23. 6. 2006,
Ob-17654/06.
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: 30. 8. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 1245
Ob-24754/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba Roman Potočnik,
tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442, elektronska pošta: Roman.Potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1)Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JN/20056 MPM.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
medicinskega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
110,000.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
trimesečno obdobje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Alamed d.o.o., Motnica 5, 1236 Trzin:
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne.

AMS Meding d.o.o., Ljubljanska c. 6A,
3230 Šentjur:
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehranjevalni,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
15. filtri,
16. konekti in ostale cevi,
18. želodčne sonde,
31. materiali za citostatsko zaščito,
32. elektrode,
39. rezila in šivalni material,
41. ostali potrošni materiali.
Apollonia d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana:
8. maske in katetri za kisik,
9. ustniki, inhalacijske buče in merilci
pretoka zraka,
16. konekti in ostale cevi,
18. želodčne sonde,
33. maske, kape,
39. rezila in šivalni material,
44. termometri in nastavki.
Auremiana d.o.o., Partizanska c. 109,
6210 Sežana:
2. kanile, igle, obturatorji,
6. centralni venski in periferni katetri,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
23. torakalni dreni,
29. filmi in ostali materiali za rtg,
37. tubusi.
Cardio Medical d.o.o., Ul. bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana:
2. kanile, igle, obturatorji,
3. igle za enkratno uporabo,
5. seti za punkcije,
6. centralni venski in periferni katetri,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
17. urinski katetri in urinske vrečke,
18. želodčne sonde,
23. torakalni dreni,
30. materiali za endoskopsko diagnostiko,
32. elektrode.
Combic d.o.o., Podnanos 70, 5272 Podnanos:
3. igle za enkratno uporabo,
8. maske in katetri za kisik,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
17. urinski katetri in urinske vrečke,
19. obvezilni material,
20. zbiralnik za ostre predmete,
24. plenice (za odrasle),
26. podloge posteljne,
27. materiali za sterilizacijo,
28. kontrola sterilizacije,
29. filmi in ostali materiali za rtg,
33. maske, kape,
38. rokavice,
39. rezila in šivalni material,
42. materiali za pripravo sterilnega polja,
43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
44. termometri in nastavki,
45. mila, olja in razkužila.
Dentacom d.o.o., Efenkova c. 61, 3320
Velenje:
1. brizge,
19. obvezilni material,
33. maske, kape,
44. termometri in nastavki.
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Dr. Gorkič d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec:
4. lancete,
9. ustniki, inhalacijske buče in merilci
pretoka zraka,
32. elektrode,
36. odvzem arterijske krvi za plinsko
analizo.
Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana:
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
14. cevni sistemi in priključki za dihalne
aparate,
15. filtri,
27. materiali za sterilizacijo,
33. maske, kape,
37. tubusi,
38. rokavice.
Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1D, 5000
Nova Gorica:
2. kanile, igle, obturatorji,
3. igle za enkratno uporabo,
5. seti za punkcije,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehranjevalni,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
19. obvezilni material,
22. pripomočki za nego stome,
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne,
44. termometri in nastavki,
45. mila, olja in razkužila.
Interexport d.o.o., Dunajska 139, 1000
Ljubljana:
34. vakuumski odvzem.
Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana:
1. brizge,
2. kanile, igle, obturatorji,
3. igle za enkratno uporabo,
4. lancete,
5. seti za punkcije,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
8. maske in katetri za kisik,
9. ustniki, inhalacijske buče in merilci
pretoka zraka,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehranjevalni,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
14. cevni sistemi in priključki za dihalne
aparate,
15. filtri,
16. konekti in ostale cevi,
17. urinski katetri in urinske vrečke,
18. želodčne sonde,
19. obvezilni material,
20. zbiralnik za ostre predmete,
21. posodice za kužne materiale in aspirate,
23. torakalni dreni,
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne,
32. elektrode,
33. maske, kape,
37. tubusi,
38. rokavice,
39. rezila in šivalni material,
41. ostali potrošni materiali,

43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
44. termometri in nastavki.
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana:
1. brizge,
2. kanile, igle, obturatorji,
3. igle za enkratno uporabo,
4. lancete,
5. seti za punkcije,
6. centralni venski in periferni katetri,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
8. maske in katetri za kisik,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
14. cevni sistemi in priključki za dihalne
aparate,
15. filtri,
19. obvezilni material,
20. zbiralnik za ostre predmete,
26. podloge posteljne,
27. materiali za sterilizacijo,
28. kontrola sterilizacije,
30. materiali za endoskopsko diagnostiko,
31. materiali za citostatsko zaščito,
32. elektrode,
33. maske, kape,
38. rokavice,
39. rezila in šivalni material,
40. testi,
42. materiali za pripravo sterilnega polja,
43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
45. mila, olja in razkužila.
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska
cesta 140, 1000 Ljubljana:
13. obloge za rane.
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana:
1. brizge,
2. kanile, igle, obturatorji,
3. igle za enkratno uporabo,
4. lancete,
5. seti za punkcije,
6. centralni venski in periferni katetri,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
8. maske in katetri za kisik,
9. ustniki, inhalacijske buče in merilci
pretoka zraka,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehranjevalni,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
14. cevni sistemi in priključki za dihalne
aparate,
15. filtri,
16. konekti in ostale cevi,
17. urinski katetri in urinske vrečke,
18. želodčne sonde,
19. obvezilni material,
20. zbiralnik za ostre predmete,
21. posodice za kužne materiale in aspirate,
22. pripomočki za nego stome,
23. torakalni dreni,
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne,
27. materiali za sterilizacijo,
28. kontrola sterilizacije,
29. filmi in ostali materiali za rtg,
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30. materiali za endoskopsko diagnosti-

31. materiali za citostatsko zaščito,
32. elektrode,
33. maske, kape,
34. vakuumski odvzem,
35. kapilarni odvzem,
36. odvzem arterijske krvi za plinsko
analizo,
37. tubusi,
38. rokavice,
39. rezila in šivalni material,
40. testi,
41. ostali potrošni materiali,
42. materiali za pripravo sterilnega polja,
43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
44. termometri in nastavki,
45. mila, olja in razkužila.
Labohem d.o.o., Kettejeva 16, 1230
Domžale:
4. lancete,
35. kapilarni odvzem.
Medias International d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana:
34. vakuumski odvzem,
36. odvzem arterijske krvi za plinsko
analizo.
Medicotehna d.o.o., Zadobrovška 42a,
1260 Ljubljana:
8. maske in katetri za kisik,
14. cevni sistemi in priključki za dihalne
aparate,
16. konekti in ostale cevi,
41. ostali potrošni materiali.
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik:
20. zbiralnik za ostre predmete,
21. posodice za kužne materiale in aspirate,
34. vakuumski odvzem,
35. kapilarni odvzem,
38. rokavice.
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana:
1. brizge,
2. kanile, igle, obturatorji,
3. igle za enkratno uporabo,
5. seti za punkcije,
6. centralni venski in periferni katetri,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehranjevalni,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
38. rokavice,
45. mila, olja in razkužila.
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000
Maribor:
1. brizge,
3. igle za enkratno uporabo,
4. lancete,
9. ustniki, inhalacijske buče in merilci
pretoka zraka,
17. urinski katetri in urinske vrečke,
20. zbiralnik za ostre predmete,
21. posodice za kužne materiale in aspirate,
27. materiali za sterilizacijo,
28. kontrola sterilizacije,
30. materiali za endoskopsko diagnostiko,
31. materiali za citostatsko zaščito,
33. maske, kape,
36. odvzem arterijske krvi za plinsko
analizo,
38. rokavice,
39. rezila in šivalni material,
41. ostali potrošni materiali,
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43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
44. termometri in nastavki,
45. mila, olja in razkužila.
Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000
Celje:
1. brizge,
20. zbiralnik za ostre predmete.
Olympus d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000
Ljubljana:
30. materiali za endoskopsko diagnostiko.
Prima d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika:
20. zbiralnik za ostre predmete,
27. materiali za sterilizacijo,
28. kontrola sterilizacije,
45. mila, olja in razkužila.
Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20A, 2000 Maribor:
1. brizge,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
19. obvezilni material,
20. zbiralnik za ostre predmete,
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne,
33. maske, kape,
38. rokavice,
42. materiali za pripravo sterilnega polja,
43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
44. termometri in nastavki,
45. mila, olja in razkužila.
Promed d.o.o., Leskoškova c. 9d, 1000
Ljubljana:
34. vakuumski odvzem,
36. odvzem arterijske krvi za plinsko
analizo.
Salus d.d., Mašera Spasičeva ul. 10,
1000 Ljubljana:
1. brizge,
2. kanile, igle, obturatorji,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehranjevalni,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
19. obvezilni material,
22. pripomočki za nego stome,
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne,
31. materiali za citostatsko zaščito,
33. maske, kape,
34. vakuumski odvzem,
36. odvzem arterijske krvi za plinsko
analizo,
38. rokavice,
40. testi,
42. materiali za pripravo sterilnega polja,
43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
45. mila, olja in razkužila.
SAN.KO.M., d.o.o., Ježica 17, 1000 Ljubljana:
20. zbiralnik za ostre predmete,
27. materiali za sterilizacijo,
28. kontrola sterilizacije.
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana:
1. brizge,
2. kanile, igle, obturatorji,
3. igle za enkratno uporabo,
4. lancete,
5. seti za punkcije,
6. centralni venski in periferni katetri,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
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8. maske in katetri za kisik,
9. ustniki, inhalacijske buče in merilci
pretoka zraka,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehranjevalni,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
14. cevni sistemi in priključki za dihalne
aparate,
15. filtri,
16. konekti in ostale cevi,
17. urinski katetri in urinske vrečke,
18. želodčne sonde,
19. obvezilni material,
20. zbiralnik za ostre predmete,
21. posodice za kužne materiale in aspirate,
22. pripomočki za nego stome,
23. torakalni dreni,
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne,
27. materiali za sterilizacijo,
28. kontrola sterilizacije,
29. filmi in ostali materiali za rtg,
30. materiali za endoskopsko diagnostiko,
31. materiali za citostatsko zaščito,
32. elektrode,
33. maske, kape,
34. vakuumski odvzem,
35. kapilarni odvzem,
36. odvzem arterijske krvi za plinsko
analizo,
37. tubusi,
38. rokavice,
39. rezila in šivalni material,
40. testi,
41. ostali potrošni materiali,
42. materiali za pripravo sterilnega polja,
43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
44. termometri in nastavki,
45. mila, olja in razkužila.
Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin:
12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane,
19. obvezilni material,
24. plenice (za odrasle),
25. dvodelni inkontinenčni program,
26. podloge posteljne,
33. maske, kape,
38. rokavice,
42. materiali za pripravo sterilnega polja,
43. materiali in pripomočki za osebno
nego,
44. termometri in nastavki.
Thomy F. E. d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana:
3. igle za enkratno uporabo,
5. seti za punkcije,
6. centralni venski in periferni katetri,
7. aspiracijski katetri in ostali materiali
za aspiracijo,
11. podaljški, petelinčki, priključki, zamaški,
23. torakalni dreni.
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:
JN04-30/2006-3389.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: I.
faza (priznanje sposobnosti dobaviteljem

5. 6. 2006), podpis pogodb v času med
24. 7. 2006 do 22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: v drugi fazi
postopka 30.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 13, Ob-2790/06.
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: 29. 8. 2006.
KOPA Golnik
Ob-24765/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 16-medicinski potrošni material za intenzivne terapije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,200.000 SIT z DDV.
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. 16: Medias International,
d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,066.696,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122.742 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 266.646 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,427.286,28 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 324.690 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56.472 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,403.586,36 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,306.691,27 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 445.053,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MAC˙S Medical GmbH., Am Wassersprung
2, A-2361 Laxenburg-Vienna, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,015.087,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,924.049 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 989.571,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 350.815 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 168.138,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,450.540 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 160.788,89 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:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27006/04 z dne 15. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,665.454,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Fabia, d.o.o., Mlinska 28, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,385.338,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,698.927,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,728.789 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J. S. Evro-Medical-Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,767.593,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,665.576,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,153,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,998.949,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,390.145,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,001.350,07 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova ulica
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,313.916,31 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.

Ob-24766/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 7-medicinski potrošni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,960.000 SIT z DDV.
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. 7: Medis, d.o.o., Brnčičeva
1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 531.825,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Spes, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,386.849,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
LaboHem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 243.920 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicop, d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murka Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,156.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,984.742,09 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 967.019 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 530.507 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 941.531,04 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,020.845,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio, d.o.o., Peričeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,152.645,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,013.393,72 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,008.154,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,790.605 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,342.430 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,964.920,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,350.837,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,548.712,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pri-Ma, d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,552.322 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 860.021,64 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 190.888,29 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medana Plus, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,296.164,99 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,166.207,81 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 35.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24499/04, z dne 17. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-24768/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniških
stolov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80 točk,
2. garancija – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 53/B: Ergoles d.o.o., Tbilisijska 57, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,860.600 SIT
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16084/06 z dne 9. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-24914/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in
Mojca Sluga, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-79-127,
58-79-577, faks +386/1/58-79-406, elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni naslov:
http://www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 002/06 SJN.
II.5) Kratek opis: enteralna prehrana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT za dve leti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
enteralna prehrana za naslednje izdelke: 1.a.
Visokokalorična enteralna prehrana 200 ml;
1.b. Visokokalorična enteralna prehrana 500
ml; 10.a. Enteralna prehrana z modificirano
vrednostjo hranilnih snovi 200 ml: Medias
International, d.o.o., kontaktna oseba: Tanja
Jenko, Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, tel. 01/52-02-300, faks 01/52-02-495,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
1,213.663,40 SIT (z DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
enteralna prehrana za naslednje izdelke:
11.a. Visokokalorična enteralna prehrana
250 ml; 14.a. Čisti glutamin v prahu 200
– 500 g; 15.a. Specializiran prehranski dodatek 200 – 250 ml: Kemofarmacija, d.d.,
kontaktna oseba: Špela Klevže, Cesta na
Brdo 100, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-09-939,
faks 01/47-09-973, elektronska pošta: Spela.klevze@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
33,033.408,50 SIT (z DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
enteralna prehrana za naslednje izdelke:
2.a. Visokokalorična enteralna prehrana 500
ml; 3.a. Visokokalorična enteralna prehrana 500 ml; 4.a. Visokokalorična enteralna
prehrana 500 ml; 6.a. Standardna formula enteralne prehrane brez balastnih snovi
200 ml; 6.b. Standardna formula enteralne
prehrane brez balastnih snovi 500 ml; 7.b.
Standardna formula enteralne prehrane z
balastnimi snovmi 500 ml; 8.a. Formula enteralne prehrane za popolno prehrano pri
melabsorbciji in maldigestiji 500 ml; 10.b.
Enteralna prehrana z modificirano vrednostjo hranilnih snovi 500 ml: Medis, d.o.o.,
kontaktna oseba: Barbara Kastelic, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-96-917,
faks 01/56-12-119, elektronska pošta: barbara.kastelic@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
3,241.169,10 SIT (z DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: enteralna prehrana za naslednje izdelke: 12.a. Beljakovinski dodatek v prahu
200 – 500 g; 13.a. Visokoenergetski prehranski dodatek v obliki prahu 200 – 500
g; 16.a. Visokokaloričen prehranski napitek
200 – 250 ml; 17.a. Visokokaloričen prehranski napitek 200 – 250 ml; 18.a. Visokokaloričen prehranski napitek 200 – 250 ml;
19.a. Visokokaloričen prehranski napitek z
balastnimi snovmi 200 – 250 ml; 20.a. Z
ogljikovimi hidrati obogaten napitek 200 –
250 ml: Iris, d.o.o., kontaktna oseba: Mateja
Baš, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, tel.
01/20-06-688, faks 01/20-06-660, elektronska pošta: mateja.bas@iris.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
4,871.634,31 SIT (z DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16095/06.
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: 1. 9. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana

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: 1. 9. 2006.
Institut »Jožef Stefan«

Ob-24961/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/06.
II.5) Kratek opis: trokoordinatni merilni
stroj motorne izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10/06: Tobo's d.o.o., kontaktna oseba: Anton Rupar, Celovška 53,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-86-82,
faks 01/280-86-89, elektronska pošta: anton.rupar@tobos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,416.143,30
SIT/60.157,50 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročil 3. 8.
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: 1. 9. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-24963/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/06.
II.5) Kratek opis: CNC rezkalni stroj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10/06: NC-92 d.o.o.,
kontaktna oseba: Breznik Bojan, Smrjenska cesta 2, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-18-20, faks 01/366-18-21, elektronska pošta: nc92@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,798.240 SIT/116.000
EUR.
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: 12/06.
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: 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: 1. 9. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-24964/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 13/06.
II.5) Kratek opis: avtomatski hidravlični
prebijalni stroj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10/06: Koplas d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Sekač, Rašica 26,
1211 Šmartno, Slovenija, tel. 01/562-00-99,
faks 01/562-13-48, elektronska pošta: andrej@koplas.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 18,974.560
SIT/18.179,44 EUR.
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: 13/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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Št. 554/06
Ob-25038/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-73.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup ERGO-SPIRO
diagnostičnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/2006 – nakup ERGOSPIRO diagnostičnega sistema: Schiller,
Handelsges.m.b.H Austria, Podružnica v
Sloveniji, Strma ul. 9, 2319 Poljčane, Slovenija, faks 02/843-00-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 12,325.000
SIT brez DDV; najnižja ponudba 14,790.000
SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14641/06.
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: 1. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-440/2006-8
Ob-25050/06
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:
36310000-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 309/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup instrumentov
(Musser orchestra bells, Ludwig free floater).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,350.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 309/2006 – PSP: MTD
Electronics d.o.o., kontaktna oseba: Dušan
Gajič, Resljeva 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-12-70, faks 01/232-06-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 925.000 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: 430-440/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 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: 30. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-25051/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-09, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: Gp.mp@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-3/2006.
II.5) Kratek opis: digitalni fotokopirni
stroji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-3/2006:
Konica Minolta Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna
cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-05-15, faks 01/568-05-69, elektronska pošta: Maja.tekavec@konicaminolta.si,
internetni naslov: www.konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 60,710.000 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:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 17045/06 z dne 16. 6. 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: 1. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-25064/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba: Marko, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
Slovenija, tel. 361-95-50, faks 361-16-86,
elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov: www.medvode.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 3/06.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
opreme za sklop 1 – OŠ Medvode in
sklop 2 – OŠ Preska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1 – 20 mio SIT,
– sklop 2 – 20 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 80%,
– reference – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/06 – sklop 1: Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba: Primož Novak,
Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
439-69-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,561.775 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. 3/06 – sklop 2: Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba: Primož Novak,
Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
439-69-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,906.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 3/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-16615/06.
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: 1. 9. 2006.
Občina Medvode
Ob-25066/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestni muzej Ljubljana, kontaktna oseba: Irena
Veselko, Gosposka 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-12-502, elektronska pošta:
irena.veselko@mm-lj.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: JR1/06.
II.5) Kratek opis: vitrine, podstavki,
nsoilne strukture in druge konstrukcije,
grafike in interakcije za razstavo Obrazi
Ljubljana.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– rok garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 1/06: RPS d.o.o., kontaktna oseba: Brane Filipič, Šibeniška 18,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118,280.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-18019/06.
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: 1. 9. 2006.
Mestni muzej Ljubljana
Ob-25104/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Gradec Litija, 1270 Litija, Bevkova 3, tel. 01/898-32-00, faks
01/898-32-00, kontaktna oseba: Anita Mikša, elektronska pošta: o-gradeclilt.lj@guest.arnes.si.
Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila za prehrano šolskih otrok – 13 sklopov živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki iz perutninskega
mesa,
3. meso in mesni izdelki ostalih vrst
mesa,
4. jajca,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. sveže sadje,
8. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
13. ostalo prehrambeno blago in izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
45,300.000 SIT na leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 4,060.905 SIT – 4,963.578,50 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:
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javno naročilo št. 2: meso, mesni izdelki iz
perutninskega mesa: Perutnina Ptuj, d.d.,
Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,093.881,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: meso in mesni izdelki
iz ostalih vrst mesa: Litijska mesarija, d.d.,
Šmartno pri Litji.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 5,481.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: jajca: ERA – SV, d.o.o.,
Ptuj, Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 138.880 SIT – 153.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: ribe in konzervirane
ribe: Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 753.604,38 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: sveža zelenjava
in suhe stročnice: Mercator, d.d., Ljubljana,
ERA – SV, d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,035.250 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: sveže sadje: Mercator,
d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,414.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: zamrznjena in konzervirana zelenjava: Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 504.369,63 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: sadni sokovi in sirupi:
Fructal, d.d., Ajdovščina, Mercator, d.d., Ljubljana, Opoj sokovi, d.o.o., Komenda, ERA
– SV, d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 3,113.607,50 SIT – 3,362.930,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

tev: javno naročilo št. JN 01/2006: Remont
d.o.o., kontaktna oseba: Božidar Uršič, Pot
v Žapuže 9, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/366-39-22, faks 05/366-39-22, elektronska pošta: remont.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,020.686,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV), delež 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19181/06.
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: 28. 8. 2006.
Občina Komen

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: žita in mlevski izdelki
in testenine: Žito, d.d., Ljubljana, Mercator,
d.d., Ljubljana, Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, ERA – SV, d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 901.148,45 SIT – 1,403.013,28 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. 11: zamrznjeni izdelki iz testa: Žito, d.d., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana, Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,213.400 SIT – 1,634.569,10 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. 12: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki: Žito, d.d., Ljubljana, Klasje, d.d., Celje, Don Don, d.o.o.,
Metlika, Pekarna Blatnik, d.o.o., Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,983.858,50 SIT – 4,733.668,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: ostalo prehrambeno
blago in izdelki: Mercator, d.d., Ljubljana,
Droga Kolinska, d.d., Ljubljana, ERA – SV,
d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,955.583,40 SIT – 4,225.004,40 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
dne 27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14668/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Osnovna šola Gradec Litija

Gradnje
Ob-24389/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Komen, kontaktna oseba: Erik Modic, Komen 86, 6223 Komen, Slovenija, tel.
05/731-04-53, faks 05/731-04-60, elektronska pošta: erik.modic@komen.si, internetni
naslov: www.komen.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: Grad Štanjel: nadaljevanje obnove – prenova vinske kleti v
Gradu Štanjel.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,291.667 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 stori-

Stran

Ob-24508/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rimokatoliško župnijstvo Solčava, Župnijski
urad Marije Device Snežne Solčava, kontaktna oseba: Silvester Molan, Solčava 21,
3335 Solčava, Slovenija, tel. 03/838-60-06,
faks 03/838-60-06, elektronska pošta: silvester.molan@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.501.501-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/2006.
II.5) Kratek opis: statična sanacija z odvodnjavanjem in zunanjo ureditvijo farne
cerkve Marije Device Snežne v Solčavi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 149,508.137 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. 1/06: CM Celje d.d.,
kontaktna oseba: Franci SKOK, Lava 42,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-61-00,
faks 03/426-63-05, elektronska pošta: Franci.skok@cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 165,154.242,60
SIT; najnižja ponudba: 165,154.242,60 SIT,
najvišja ponudba: 165,154.242,60 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 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-18779/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Rimokatoliško župnijstvo Solčava,
Župnijski urad Marije Device Snežne
Solčava
Št. 144/06
Ob-24603/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, elektronska pošta: Herbert.glavic@kidricevo.si, internetni naslov:
www.lex-localis.info.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 4/06: modernizacija
tovarniške ceste v Kidričevem od KM 1,440
do KM 1,8.
II.5) Kratek opis: obnova spodnjega in
zg. ustroja, vozišča, odvodnja in prometna ureditev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/06 – modernizacija Tovarniške ceste v Kidričevem od km
1,440 do km 1,8: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
kontaktna oseba: Martin Turk, Zagrebška c.
49a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-08-00,
faks 02/788-08-32, elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,850.451,08 SIT;
najnižja ponudba 50,850.451,08 SIT, najvišja ponudba 50,850.451,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-17/2006.
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. 73-74 z dne 14. 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: 28. 8. 2006.
Občina Kidričevo
Ob-24610/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Mestne lekarne, kontaktna oseba: Ksenija Čevka, Šutna 7, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-92-00, faks
01/831-92-05, elektronska pošta: uprava@mestnelekarne.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: 1/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za obnovo
Lekarne Domžale.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV) 77,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2006: Razvojni
zavod d.d., kontaktna oseba: Janez Končan, Blatnica 1, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-05-00, faks 01/562-10-36, elektronska pošta: janez.koncan@razvojni-zavod.si,
internetni naslov: www.razvojni-zavod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 79,000.000 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:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-16456/06.
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: 29. 8. 2006.
Javni zavod Mestne Lekarne Kamnik
Št. 007-08/2006
Ob-24625/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cankova, kontaktna oseba: Franc
Adanič, Cankova 25, 9261 Cankova, tel.
02/540-93-72, faks 02/540-93-78, elektronska pošta: direktor@obcina-cankova.si.
I.2) 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): 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda Domajinski vrh.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):86,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 85%,
2. reference 10%,
3. plačilni pogoji 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota, kontaktna oseba: Tadej Ružič, univ. dipl. prav.
V1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 65,724.069 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31656/05, z dne 18. 11. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Občina Cankova
Ob-24657/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l., kontaktna oseba: Nataša Đukić Vasić, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-37-00, 05/663-37-61, faks
05/663-37-06, elektronska pošta: natasa.vasic@komunalakoper.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): 45.21.4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 254-JNVV-G/2006.
II.5) Kratek opis: sanacija poti in brežin na starem delu pokopališča Škocjan
v Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.000 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. 254-JNVV-G/2006: Grafist d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec,
univ. dipl. inž. grad., Ankaranska cesta 5c,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/611-68-00,
faks 05/611-68-10, elektronska pošta: grafist@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 50,616.968 SIT.
Najnižja ponudba: 50.616.968 SIT / najvišja ponudba: 51.226.221,38 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20477/06 Ur.l. št. 73-74 z dne
14. 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: 30. 8. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-24660/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Tadej Weilguny, Zupančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25, elektronska pošta: gp.mp@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: klimatizacija sodne
palače v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena 70%,
splošni garancijski rok 8%, garancijski rok
za varnost in zanesljivost 2%, rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hidria inženiring, d.o.o.; Godovič 150, 5275
Godovič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 144,948.167,69 SIT, najvišja ponudba
168,624.714,28 SIT.
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Št.

Valuta: 21. 8. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 77 z dne 21. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 105810/06
Ob-24743/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Mira Kokot, Koroška
cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-11-76, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: mira.kokot@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Obnova vodovoda in ostale
komunalne infrastrukture na območju Skalca – Selo.
II.5) Kratek opis: predvidena gradnja
obsega obnovo magistralnega, primarnega in sekundarnega vodovoda Šmartno
– Selo II. faza in obnovo ceste na Selo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 185,000.000 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. ob-17776/06: Nivig Josip
Petrak s.p., kontaktna oseba: Josip Petrak,
Stantetova ulica 13, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/891-10-03, faks 03/891-10-04,
elektronska pošta: nivig@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 217,265.141,62 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: R-07/06-VC.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17776/06.
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: 30. 8. 2006.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-24666/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
dr. Janka Benedika Radovljica, kontaktni
osebi: mag. Sonja Resman, Mojca Poklukar,
ekon., Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica,
Slovenija, tel. 04/537-51-52 04/537-51-63,
faks 04/537-51-70, elektronska pošta: sonja.resman@dom-drjankabenedika.si, racunovodstvo@dom-drjankabenedika.si,
internetni naslov: http://www.dom-drjankabenedika.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 2/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za
adaptacijo tretjega nadstropja Doma dr.
Janka Benedika Radovljica ter izvedbo
klicnega in komunikacijskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 1. cena 60 točk,
– 2. predčasno plačilo 10 točk,
– 3. reference 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
TRON, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta
na Brdo 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-20-13, faks 01/432-27-94.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,023.623,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV): 9,328.429
SIT.
Delež: 33,3%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19571/06 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: 30. 8. 2006.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Ob-24741/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-1/2006.
II.5) Kratek opis: modernizacija občinskih cest v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 371-1/2006: SGP Pomgrad
d.d., kontaktna oseba: Boris Sapač, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/534-18-00, faks 02/534-18-25,
elektronska pošta: info@sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,857.247,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17728/06.
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: 29. 8. 2006.
Občina Gornja Radgona
Ob-24742/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 46501-2/2003-03/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja cestne povezave.
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. 46501-2/2003/2006: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,794.097 SIT; najvišja
ponudba 31,552.511,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17729/06.
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: 30. 8. 2006.
Občina Loška dolina

Stran

Ob-24745/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Vrzel, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,
tel. 02/564-48-00, faks 02/564-48-08, elektronska pošta: info@komunala-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 009-02/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovodnega omrežja Mali Segovci–Plitvica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,416.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 009-02/2006: Mariborski vodovod javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-77-00, faks 02/320-34-60, internetni
naslov: www.mb-vodovod.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,999.031,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 009-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17517/06.
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: 29. 8. 2006.
Komunala Radgona,
javno podjetje d.o.o.
Ob-24755/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris Novak,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-300, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00098/2006 7 10.
II.5) Kratek opis: prestavitev lokalne
ceste v Svetinjah I. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 115/2006:
Komunalno podjetje Ormož d.o.o., kontaktna oseba: Milan Obran, gr. teh., Hardek 21/c, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-06-40, faks 02/741-06-50, elektronska pošta: Kom.podj.ormoz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78,811.832,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 17,3%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-00098/2006
7 10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19955/06 z dne 14. 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: 30. 8. 2006.
Občina Ormož
Ob-24756/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris Novak,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-300, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00106/2006 7 10.
II.5) Kratek opis: modernizacija lokalne
ceste Lahonci – vezna cesta: LC 223-300,
JP 802-500, JP 802-540.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 116/2006:
Komunalno podjetje Ormož d.o.o., kontaktna oseba: Milan Obran, gr. teh., Hardek 21/c, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-06-40, faks 02/741-06-50, elektronska pošta: Kom.podj.ormoz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,891.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 100%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-00106/2006
7 10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19957/06 z dne 14. 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: 30. 8. 2006.
Občina Ormož
Ob-24757/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Andrej Drnovšek, C. 9. avgusta, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-706,
faks 03/56-64-011, elektronska pošta: andrej.drnovsek@zagorje.si, internetni naslov:
www.zagorje.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): 502,5.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija javne
ceste št. 280040 Vače–Potok–Podbukovje–Rovišče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 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. 371-44/2005: 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): vrednost pogodbe:
48,342.551,14 SIT z vključenim DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradne objave, št. 73-74 z dne
14. 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: 31. 8. 2006.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-24758/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Ivo Vtačnik, C. 9. avgusta, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-703,
faks 03/56-64-011, elektronska pošta:
ivo.vrtacnik@zagorje.si, internetni naslov:
www.zagorje.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.5) Kratek opis: rekonstrukcija kolektorja ob Cesti zmage v Zagorju ob SaviIII. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 430-44/2006: SGP
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Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska 15, 1420
Trbovlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
78,663.923,16 SIT z vključenim DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradne objave, 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: 31. 8. 2006.
Občina Zagorje ob Savi

II.5) Kratek opis: Osnovna šola Braslovče, rekonstrukcija in delna namenska sprememba stavbe in izgradnja telovadnice, II. in IV. faza dokončanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 450,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-1/2: Ceste mostovi Celje d.d., kontaktna oseba: Franci
Skok, univ. dipl. inž. grad., Lava 42, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-66-230, faks
03/42-66-305.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 358,051.986,28 SIT;
najnižja ponudba 358,051.986,28 SIT, najvišja ponudba 379,674.323,68 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17526/06.
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: 30. 8. 2006.
Občina Braslovče

Ob-24759/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žalec, kontaktna oseba: Nataša Gaber Sivka, Oddelek za negospodarske in
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-34,
faks 03/713-64-64, elektronska pošta: Natasa.gaber-sivka@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.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: 603-07-0004/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja podružnične
osnovne šole Ponikva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 603-07-0004/2006:
Vegrad d.d., kontaktna oseba: Kroflič Ivan,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-21-00, faks 03/896-22-33, elektronska pošta: dt@vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 119,776.548,60 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:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17133/06 z dne 16. 6. 2006 in
Ob-18012/06 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: 30. 8. 2006.
Občina Žalec
Ob-24760/06
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: Dušan Roš, Verovškova

70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-95-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.ros@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-33/06.
II.5) Kratek opis: nabava, vgradnja in
predelava opreme v proizvodnem viru
PDO:
1. podest v kotlovnici vročevodnega
kotla VKLM 116/5 na koti +8,30 m;
2. ureditev izpustov iz varnostnih ventilov na vročevodnih kotlih GVL 1, GVL 2
VKLM 3, VKLM 4 in VKLM 5;
3. rekonstrukcija sistema prečrpavanja kondenzata iz rezervoarja kondenzata V- 200 in V-500;
4. zamenjava cevovoda za dovod surove vode V KPV;
5. dobava in vgradnja črpalnih agregatov v črpališču mazuta C in D.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PDO-33/06: IMP Promont
montaža, d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Močnik, Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/537-46-41,
faks 01/537-37-26, elektronska pošta: damjan.mocnik@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost 31,678.935,40 SIT; najnižja ponudba 31,678.935,40 SIT, najvišja ponudba
33,509.144,27 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-33/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-16978/06 z dne 16. 6. 2006 in
popravek Ob-17943/06 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: 31. 8. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-24761/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Braslovče, kontaktna oseba: Milan Šoštarič, dipl. inž. kem., Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija, tel.
03/703-84-00, faks 03/703-84-10, elektronska pošta: obcina@braslovce.si, internetni
naslov: www.braslovce.si.
I.2) 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: 430-1/2.

Stran

Ob-24771/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, kontaktna oseba: Milojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks
05/384-19-15, elektronska pošta: Obcina.gospodarstvo@bovec.si, internetni naslov: www.bovec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: obnova dela pokritega
hudournika v središču Bovca.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 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. 4313-272006:
Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Haidrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-52-00, faks 01/251-00-30, elektronska pošta: puh@puh.si
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,581.560,37 SIT,
najnižja ponudba 18,581.560,37 SIT, najvišja ponudba 24,572.045,97 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.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; Uradni list RS, št. 62-63/06 z dne
16. 6. 2006; Ob-16853/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Občina Bovec
Št. 430-67/2006-2520
Ob-24785/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika Kosi, Jernej Tisel, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38 ali
041/665-037, 03/747-13-32 ali 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronski pošti: erika.kosi@sentjur.si, jernej.tisel@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: gradnja vodovoda
Dramlje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-67/2006-2520: Vilkograd, nizke gradnje d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Poljanec, Zlateče pri Šentjurju 8a,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-12-21,
faks 03/746-12-18, elektronska pošta: andrej@vilkograd.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 52,632.076,80 SIT (pogodbena vrednost oziroma najnižja ponudba) in
72,278.953,05 SIT (najvišja ponudba).
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: 430-67/2006-2520.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Občina Šentjur
Ob-24791/06
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: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.31.50; glavni besednjak, dodatni predmeti: 45.31.00.00, 45.32.00.00, 45.33.00.00,
45.40.00.00.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: VOD-29/06 P (VOD-09/06 P).
II.5) Kratek opis: izvedba interierske
prenove desnega dela 2. in 3. nadstropja
ter jedra poslovne stavbe na Verovškovi
70 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 137,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
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:
spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost – največ 90
točk,
2. reference iz naslova izdelave stavbnega in drugega pohištva po meri – največ
5 točk,
3. garancijski rok – največ 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD-29/06 P: Komin
inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž
Gabrijelčič, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30,
faks 01/583-04-31, elektronska pošta: komin@komin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
120,315.395,55 SIT; najnižja ponudba:
120,315.395,55 SIT, najvišja ponudba:
139,848.610,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 80–90%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-29/06 P
(VOD-09/06 P).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 13, Ob-2739/06
z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-24927/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OM-5/2006-G-AD.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in elektro ter strojno instalacijska dela pri
vzdrževanju objektov Psihiatrične klinike
Ljubljana.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): gradbena, obrtniška in elektro ter
strojno instalacijska dela pri vzdrževanju objektov Psihiatrične klinike Ljubljana
za obdobje treh let v ocenjeni vrednosti
22,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-OM-5/2006-G-AD: IGZ
- Inženiring Borovnica d.o.o., Laze pri Borovnici 30a, 1353 Borovnica, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-OM-5/2006-G-AD: OZ
Elektrovod instalacije z.o.o., Devova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-OM-5/2006-G-AD:
Arba plus d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-OM-5/2006-G-AD: Elektrotehnika Iztok Milošič s.p., Potrčeva c. 28,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-OM-5/2006-G-AD:
Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-OM-5/2006G-AD.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18532/06 z dne 30. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: v prvi fazi postopka
je naročnik priznal sposobnost za izvedbo
javnega naročila za obdobje 3 let in z vsemi
sklenil pogodbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-24928/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/580-98-00,
faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.5) Kratek opis: rekonstrukcija zdravstvenega doma v Kranjski Gori.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene sprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430/27: Kovinar Gradnje
ST, d.o.o., kontaktna oseba: Franc Stegnar,
Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel. 04/581-07-00, faks 04/581-07-58.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 60,225.808,77 SIT.
Najnižja ponudba: 60,225.808,77 SIT /
najvišja ponudba: 66,684.617,02 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 50%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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; Ob-19172/06 v Ur. l. RS, št. 71 z
dne 7. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Občina Kranjska Gora

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Draščico na Igu na cesti
R3-728/1148.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,166.667 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-132: 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 37,596.724 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:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 65/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-24930/06
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:
45221120-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija viadukta čez Potočnikov potok v Breznem na
G1-1/0244.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,250.000 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-121: MAP Trade d.o.o.
– vodilni partner, Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 104,049.422 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-121: CPM d.d. – partner,
Iztokova 30, 2000 Maribor.
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; 59-60/06 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24931/06
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 kri
žišča cest R1-221/1221, R1-221/1222 in
R1-224/1230 pri “Riklovem” mostu v Hrastniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 666,666.666 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-060: 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 710,110.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-060: Strabag AG Podružnica Ljubljana – partner: Letališka 33,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24932/06
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:
45221110-6.

Stran

Št. 011-04-2/2004
Ob-24933/06
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:
45221110-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Ljubljanico v Podpeči na
R3-742/4806 v km 0,200.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 186,000.000 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-122: GIZ Gradis
d.o.o., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 220,314.761 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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 59-60/06 z dne 9. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 110-04-2/2004
Ob-24934/06
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazov in obnova vozišča R3-683/1169 Pilštajn-Golobinjek v km 1,685.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 142,000.000 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-104: GIC Gradnje d.o.o.,
Sv. Florjan 120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 131,780.663 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:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24935/06
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:
45233162-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba DKP št.
910800 “Parenzana”, odsek Seča – Sečovlje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 94,166.666 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-124: 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 92,883.728 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:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24936/06
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:
28821100-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: zamenjava obstoječih
varnostnih ograj (JVO), namestitev novih
JVO in namestitev elementov za zaščito motoristov na obstoječih varnostnih
ograjah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-096: LIKO Liboje d.d.,
Liboje 26a, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90,729.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24937/06
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:
28821100-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1
II.5) Kratek opis: zamenjava dotrajanih
ograj in namestitev novih.

II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
57,000.000 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-056: Petrič d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,771.690 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:
12. 7. 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24938/06
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: izdelava zapornega
sloja na regionalni cesti R1-202, odsek
0233, Rateče–Podkoren km 1+260.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-086: 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 52,913.158 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24939/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, kontak-
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tna 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: ureditev ceste skozi
Mokronog, R3-418/1199 na stac. od km
0,000 do km 0,550.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 112,000.000 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-070: Gradnje Boštanj
d.o.o., Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 105,161.748 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:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-044: CPM d.d. – vodilni
partner, 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 404,966.895 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. 044: STRABAG AG Podružnica Ljubljana – partner, Letališka 33,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 044: Krajnc VNG s.p.
– partner, Ulica Žalskega tabora 21, 3310
Žalec, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-24940/06
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Dražgoše” na cesti R3-635/1122 Lipnica–Kropa – Rudno v km 11.321.
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-039: 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 58,826.012 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24941/06
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za rekonstrukcijo Mangrt–plaz Stože.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,833.333 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-120: CPG d.d., Industrijska c. 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 95,092.893 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 59-60/06 z dne 9. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24942/06
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: R1-227/1423 Reko Anžič–Colatio: gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 405,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

Stran

Št. 011-04-2/2004
Ob-24943/06
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
Vel. Reka–Vel. Preska, R3-665/1191.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,260.000 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. A-105: SCT d.d., 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 68,510.856 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:
12. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-24944/06
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: ureditev ceste Srebrniče–Brod (Topliška cesta), R2-419/1203.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146,666.666 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-106: CGP d.d., Ljubljanska 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 146,995.676 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24945/06
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: R3-712/1333 Ured skozi Juršince: gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-079: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 84,247.535 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.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: da; 46/06 z dne 28. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24946/06
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: R2-435/1439 Ured
Ruše (Tovarniška cesta): gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 182,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-077: Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 116, 557.289 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:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24947/06
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:
45223700-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba počivališča
ob državni cesti R2-409/0301 – Vrhnika–
Logatec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,166.666 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-048: 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 16,218.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24948/06
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
Ivančna Gorica–Muljava, R1-216/1367.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 158,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-036: 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 165,617.500 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. 036: 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:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24949/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
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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 za modernizacijo Ig–Škofljica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 283,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-055: HIP PLUS d.o.o.
– vodilni partner, Vače 103, 1252 Vače, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 283,058.158 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. 055: Cestno podjetje Ljubljana d.d. – partner, Stolpniška 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-034: CGP d.d., Ljubljanska 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 73,225.402 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št, 011-04-2/2004
Ob-24950/06
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 Sevnica–Planina.
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. A-041: 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 74,580.780 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. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24951/06
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 Jurklošter–Dežno od km 2+240 do km 2+990.
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. A-033: VOC 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 87,884.547 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. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 31/06 z dne 24. 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: 31. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-24952/06
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 za preplastitev Breg–Sevnica–Brestanica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

Stran

Ob-24974/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Darja Anzeljc, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-11,
faks 05/302-84-87, elektronska pošta: Darja.Anzeljc@Nova-Gorica.si, internetni naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih del
za projekt Kolesarska steza na Erjavčevi
ulici v Novi Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 113,044.000 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. G-18/2006-3: Komunala Nova
Gorica, d.d., kontaktna oseba: Branko Pirc,
Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-53-00, faks 05/335-53-11,
elektronska pošta: info@komunala-ng.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 120,320.238,60 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-112/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17890/06 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: 1. 9. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-345/2006-16
Ob-25028/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
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tel. 01/471-21-02, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-826/06-ODP.
II.5) Kratek opis: sanacija vročevodnega omrežja v vojašnicah Slovenska Bistrica in Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,772.113,60 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-826/06-ODP: PIL
2 Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Silvo
Lavrič, Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/256-06-15, faks 01/256-06-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
34,389.411,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.2) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-826/06-ODP:
SGD Vili Mesner s.p., kontaktna oseba:
Vili Mesner, Gradiška 420, 2201 Zgornja
Kungota, Slovenija, tel. 02/655-09-02, faks
02/655-09-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
19,382.702,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15523/06 z dne 26. 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: 4. 9. 2006.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-111/2006-14
Ob-25029/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-804/06-ODP.
II.5) Kratek opis: preureditev in obnova
skladišč v Borovnici, Drulovki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,268.408,40 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-804/06-ODP: IGZ
Inženiring Borovnica d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Malnar, Laze pri Borovnici 30a, 1353
Borovnica, Slovenija, tel. 01/51-85-237, faks
01/51-90-657.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
44,268.408,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13861/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/06
Ob-25112/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.20-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000022.
II.5) Kratek opis: rušenje objekta na
opuščeni cestninski postaji Celje in ureditev okolja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: CPM, d.d., Maribor,
kontaktna oseba: Albina Vajngerla, univ.
dipl. inž. grad., 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 33,763.971,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000022.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13. 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: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25113/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.80-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000107.
II.5) Kratek opis: zamenjava dotrajanih
varovalnih ograj na AC A1 in HC H2 in postavitev mrežnih panojev na HC H2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Almont PVC d.o.o.,
Sl. Bistrica, kontaktna oseba: Ačko Franca,
univ. dipl. inž. str., Kolodvorska ulica 39,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,748.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000107.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006.
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: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25115/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.61-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000212.
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II.5) Kratek opis: AC Fram–Slivnica–
BDC: izgradnja nadhoda 10-4,4-4 za pešce in kolesarje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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: CPM d.d. Maribor, kontaktna oseba: Milorad Labus, dipl. inž. grad.,
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 72,830.863,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000212.
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 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: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-25116/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452.33.1.00-0, dodatni predmeti:
452.21.0.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000243.
II.5) Kratek opis: izgradnja trase in
objektov, na odseku HC Koper–Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8.355,000.000 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: J.V. SCT d.d. Ljubljana
+ Primorje d.d. Ajdovščina + SGP Kraški
zidar d.d. Sežana + CPK d.d. Koper, kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ. dipl.
inž. grad., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.356,774.639,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: J.V. SCT d.d. Ljubljana
+ Primorje d.d. Ajdovščina + SGP Kraški zidar d.d. Sežana, kontaktna oseba: Stanislav
Černe, univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.986,577.136 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: 2006/000243.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25117/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000246.
II.5) Kratek opis: AC Slivnica–Pesnica:
pododsek Zrkovska c.–Pesnica od km
10+847 do km 17+150; izgradnja trase AC
od km 11,616 do km 13,500 z opornimi
zidovi 0Z1 do 0Z4 ter viadukti 10-3,6-4
Vodole III,10-3,6-5 Vodole IV in 10-3,6-6
Vodole V.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7.100,000.000 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. 1: J.V. SCT d.d. Ljubljana
+ CMC d.d. Celje + CPM d.d. Maribor + Vegrad d.d. Velenje, kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ. dipl. inž. grad., Slovenska
56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.225,917.252,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000246.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

Stran

Št. 110-1/06
Ob-25118/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.21-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00526.
II.5) Kratek opis: izgradnja viadukta
6-2/1 Boršt II in viadukta 6-6/1 Polance na
odseku HC Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.300,000.000 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: J.V. Primorje d.d. Ajdovščina + SCT d.d. Ljubljana + SGP Kraški
zidar d.d. Sežana, kontaktna oseba: Robert Ozbič, univ. dipl. inž. grad., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.079,166.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: J.V. Primorje d.d. Ajdovščina + SCT d.d. Ljubljana + SGP Kraški
zidar d.d. Sežana, kontaktna oseba: Robert Ozbič, univ. dipl. inž. grad., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.495,833.333,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00526.
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. 45 z dne 28. 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: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-25120/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba: Romana Starič,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: romana.staric@bled.si, internetni
naslov: www.obcina.bled.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradnja zbirnega centra Bled.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 203,140.232,93 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-51/2006: Grad,
obrtno gradbeno podjetje, d.d. Bled, kontaktna oseba: Sabina Piber, Grajska cesta
44, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/575-07-00,
faks 04/575-07-19 in Cestno podjetje Kranj,
družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
kontaktna oseba: Branko Žiberna, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: tajnistvo@cpkranj.si, internetni
naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 203,140.232,93 SIT.
Opomba:
Grad Bled in CP Kranj sta oddala skupno
ponudbo!
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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18774/06, z dne 30. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Občina Bled
Ob-25188/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-132,
faks 07/30-61-160, elektronska pošta: marija.prasin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500, 501, 503, 504.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija cerkve
sv. Duha in trga v Črnomlju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,666.666,66 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. Ob-15530/06: Begrad d.d.,
kontaktna oseba: Gordana Batinič Jakofčič,
Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/393-43-00, faks 07/393-43-48, elektronska pošta: gordana.batinic@begrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 91,146.820,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15530/06.
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: 28. 8. 2006.
Občina Črnomelj

Storitve
Ob-24507/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-132,
faks 07/30-61-160, elektronska pošta: marija.prasin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: občinski lokacijski
načrt tehnološko razvojno središče Kanižarica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48.640 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-34394/05: Savaprojekt
d.d., kontaktna oseba: Jana Čepin, Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/49-14-227, faks 07/49-14-231, elektronska pošta: emilijana.cepin@savaprojekt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48.583,33 EUR.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34394/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Program PHARE 2003 Ekonomsko
socialna kohezija Razvoj poslovnih con z
naslovom: Razširitev poslovne cone Rudnik
Kanižarica.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 8. 2006.
Občina Črnomelj
Št. 0128/2006
Ob-24512/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
za varstvo odraslih, kontaktna oseba: Tatjana Rosec, Kidričeva cesta, 023 Velenje, Slovenija, tel. 03/897-06-50, faks 03/897-06-51,
elektronska pošta: dvov.t.rosec@siol.net.
II.1) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2006.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov,
hišniška opravila in pomožna dela v kuhinji ter dobava in nameščanje toaletne
galanterije za obdobje dveh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,900.000 SIT (letna vrednost).
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-02/2006: ISS Servisystem d.o.o., kontaktna oseba: Franja Nareks,
Ptujska cesta 95, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-33-00, faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,166.323,86 (letna
vrednost); najnižja ponudba: 20,166.323,86
SIT, najvišja ponudba: 23,520.000 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:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9866/06.
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: 29. 8. 2006.
Dom za varstvo odraslih
Ob-24602/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-86-22, e-pošta: Mojca.Gregoric1@
gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
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Št.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-11.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: informacijska podpora-izgradnja in implementacija aplikacije za
objavo rezultatov volitev;
– sklop 2: informacijska podpora -izgradnja in implementacija aplikacije za
izvedbo storitev ter telefonsko tehnične
podpore lokalnim volitvam;
– sklop 3: informacijska podpora-Izgradnja in implementacija aplikacije za
podporo kandidacijskem postopku.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 55,350.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: OMIS-3/2005-11
Naslov: sklop 1: informacijska podporaizgradnja in implementacija aplikacije za objavo rezultatov volitev
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI,
sistemske integracije, d.o.o., Tržaška c.
116, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. +386/1/242-80-00, faks
+386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,950.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-11
Naslov: sklop 2: informacijska podpora
– izgradnja in implementacija aplikacije za
izvedbo storitev ter telefonsko tehnične podpore lokalnim volitvam
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis
d.o.o., Tržaška 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stane.stefancic@genis.si, tel.
+386/4/251-93-00, faks +386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 32,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
32,200.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. Naročila OMIS-3/2005-11
Naslov: sklop 3: informacijska podporaIzgradnja in implementacija aplikacije za
podporo kandidacijskem postopku.
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis

sna Rebrica, Bakovska 29/a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00, faks
02/530-16-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 29.489,40
SIT na dan.
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. sklop C: Vladimir Hozjan s.p., kontaktna oseba: Vladimir Hozjan,
Šulinci 87/a, 9203 Petrovci, Slovenija, tel.
02/556-90-46, faks 02/556-90-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20.860
SIT na dan.
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:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 14. 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: 30. 8. 2006.
Občina Gornji Petrovci

d.o.o., Tržaška 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stane.stefancic@genis.si, tel.
+386/4/251-93-00, faks +386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
18,200.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-80-00,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-000, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-649.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 030-0001/2006-8
Ob-24762/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Biserka Kuronja, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, Slovenija, tel. 02/556-90-00, faks
02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.gpetrovci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 601-0001/2006-1.
II.5) Kratek opis: prevoz osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolskem
letu 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,903.225,80 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. sklop A: Prevoz oseb
Franc Žujs s.p., kontaktna oseba: Franc
Žujs, Ženavlje 41, 9203 Petrovci, Slovenija,
tel. 02/556-12-67.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.562
SIT na dan, najvišja ponudba 35.871,43 SIT
na dan.
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. sklop B: Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Ve-

Stran

Št. 603-011/2006 5200
Ob-24767/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Marija Lokovšek, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/426-58-90, faks
03/426-58-62, elektronska pošta: marija.lokovsek@celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: kategorija
storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev
dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
Mestne občine Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno 80 točk,
– reference 10 točk,
– ugodnosti ponudnika, ki jih ponuja 10
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/2006-S: Izletnik
Celje d.d., kontaktna oseba: Darko Šafarič,
Aškerčeva 20, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-34-00, faks 03/548-50-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena izpogajana 62,882.517
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

Stran
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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-18524/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Mestna občina Celje

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
13,603.488 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 8. 2006.
Ministrstvo za finance

Št. 4301-3/2006/16
Ob-24774/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.razpisi@
mf-rs.si, faks +386/1/369-62-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– gospodarske in finančne zadeve.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ORA-06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje vzdrževanja in nadgradnje obstoječih licenc za programsko opremo
Oracle za obdobje 12 mesecev in nakup
dodatnih licenc za programsko opremo
Oracle.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72267000, dodatni predmet(-i): 72320000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 70,612.229 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 075-079168
z dne 19. 4. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnje obstoječih licenc za programsko opremo Oracle
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oracle
Software d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
57,008.741 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Nakup dodatnih licenc za programsko opremo Oracle
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Št. 1158
Ob-24905/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-00, faks 04/251-91-11,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: sencur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve;
kategorija storitve 2.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozi otrok v šolo v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009
in 2009/2010.
II.5) Kratek opis: prevozi učencev
v Osnovno šolo Šenčur in v osnovne
šole v Mestni občini Kranj v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 in
2009/2010.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT / leto.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 08/2006: Alpetour, potovalna agencija, d.d., kontaktna oseba: Ivanka Zupančič Gaber, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-31-00, faks 04/201-31-01, elektronska pošta: alpetour@alpetour.si, internetni
naslov: www.alpetour.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 42,000.000 SIT / leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 600-2006/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 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: 31. 8. 2006.
Občina Šenčur

Št. 430-152/2006/5
Ob-24915/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, kontaktna oseba: Tomaž
Komatar, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/428-56-84, faks
++386/1/428-56-35, elektronska pošta: tomaz.komatar@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.21.10-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 126/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je priključitev nove opreme k seznamu obstoječe strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,811.690,78 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.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 126/2006: IBM
Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Marko Stritih, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/479-67-27, faks
++386/1/479-66-01, elektronska pošta:
marko.stritih@si.ibm.com, internetni naslov:
www.ibm.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 3,811.690,78 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:
3. 8. 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.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija
Št. 430-152/2006/5
Ob-24916/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, kontaktna oseba: Tomaž
Komatar, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/428-56-84, faks
++386/1/428-56-35, elektronska pošta: tomaz.komatar@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.31.23.20-8.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 347/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je svetovanje na področju informacijske tehnologije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46.180 EUR.
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.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 347/05: Gartner Ireland Limited, kontaktna oseba:
Marko Štefančič (Rea IT, d.o.o.), Tamesis, The Glanty, Egham, Surrey, TW20 9
AW, Ireland, tel. +386/4/235-24-10, faks
++386/4/235-24-11, elektronska pošta:
marko.stefancic@gartner.com, internetni
naslov: www.gartner.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 46.180 EUR.
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:
28. 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.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija
Št. 430-333/2006/2
Ob-25075/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Darja
Kopčič, tel. ++386/1/428-49-23, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: oddaja naročila storitev po postopku
s pogajanji brez predhodne objave za vzdrževanje programske opreme za vodenje
centralnega registra prebivalstva (CRP), št.
430-333/2006/1 (1712-02).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. IA 6.
Šifra NUTS SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet izvedenega postopka oddaje javnega naročila je vzdrževanje programske

opreme za vodenje centralnega registra
prebivalstva (CRP) v MNZ, v skladu s 1.
točko 97. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30236000-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 8,977.500 SIT brez DDV, 10,773.000
SIT z DDV, z 20% DDV.
Vrednost: 10,773.000 SIT po 20 stopnji
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:
– s pogajanji, brez predhodnega javnega
razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 430-333/2006/1
(1712-02).
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: vzdrževanje programske opreme za vodenje CRP
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis d.o.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/4/251-93-00, faks
+386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 9,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 8,977.500 SIT brez DDV.
Letna ali mesečna vrednost: 7 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je
v skladu s 1. točko 97. člena ZJN-1-UPB1
povabil ponudnika Genis d.o.o., Tržaška 40,
1000 Ljubljana, da poda svojo ponudbo za
javno naročilo za vzdrževanje programske
opreme za vodenje centralnega registra prebivalstva (CRP)- podaljšanje pogodbenega
razmerja po pogodbi št. 1711-03-460152 od
31. 8. 2006 do 31. 3. 2007, to je do sklenitve
pogodbe o enotnem vzdrževanju registrov
na področju upravnih notranjih zadev.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, tel. ++386/1/428-49-23,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1374-14
Ob-25086/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
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rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek, Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-43.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03S/2006.
II.5) Kratek opis: prevrednotovanje nepremičnin za potrebe računovodskega
poročanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15 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. 03S/2006: Lasting
d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Grilc, Pod
lipami 34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-45-59, faks 01/283-45-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,245.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Dominus d.o.o., kontaktna oseba:
Janez Kratnar, Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-58-80, faks
01/234-33-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,995.000 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: 03S/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 1374-01, Ob-17307/06 z dne
16. 6. 2006 in popravek Ob-18199/06.
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: 29. 8. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-25101/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktni osebi: Ivan
Vidovič, Asja Stropnik, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98, 02/748-29-44, elektronska pošta:
ivan.vidovic@ptuj.si, asja.stropnik@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2.
II.5) Kratek opis: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v osnovne šole v Mestni občini Ptuj za šolski leti 2006/07 in
2007/08.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 (sklopi 1, 2, 3, 4): Veolia
Transport d.d., kontaktna oseba: Andrej Žuran, Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-33-93, faks 02/300-33-83,
internetni naslov: www.connex.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,638.325,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 12%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 (sklopi 5, 6, 7):
Prevoz oseb Alojz Sadek s.p., kontaktna
oseba: Alojz Sadek, Vegova ulica 8, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/796-83-21, faks
02/796-83-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35,959.818,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15288/06 z dne 2. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Mestna občina Ptuj
Št. 430-466/06/1
Ob-25108/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomaž
Komatar, tel. ++386/1/428-56-84, e-pošta:
ul@policija.si, faks: ++386/1/428-56-35.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: najem sistemske programske
opreme za centralni računalnik, 50/2006,
222/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvedba migracije na višjo verzijo operacijskega sistema in zamenjava verzij nekaterih obstoječih programskih produktov, zato se
vrednost najete sistemske programske
opreme poveča.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30249000-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 20,160.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:
– s pogajanji, brez predhodnega javnega
razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
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c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne; obvestilo o naročilu.
Št. naročila: 1
Naslov: najem sistemske programske
opreme
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IBM
World trade corporation, New Orchard
Road, Armonk, New York 10504, New
York, USA, e-pošta: ews@us.ibm.com, tel.
877-426-6006, faks 866-722-9226, internetni naslov: http://www. ibm.com.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 20,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 20,160.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) 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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ul@policija.si, tel.
+386/1/428-56-27, faks +386/1/428-56-35,
internetni naslov: www.mnz.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Št. 110-1/06
Ob-25114/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000109.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera III.
etape Mariborske ceste v Celju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,100.000 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 2,171.250 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000109.
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. 37 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: 1. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-25121/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter
Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala na letališču Maribor.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala na letališču Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, po
predhodni objavi.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-17038/06: naročnik
javnega naročila ni oddal, ker ni prejel pravilne ponudbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-5/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17038/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; projekt je sofinanciran iz evropskega
sklada za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Ministrstvo za promet
Ob-25184/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Vrzel, Partizanska
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cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,
tel. 02/564-48-00, faks 02/564-48-08, elektronska pošta: info@komunala-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 015-02/2006.
II.5) Kratek opis: storitev letnega vzdrževanja cest in zimske službe na občinskih cestah Občine Gornja Radgona.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 015-02/2006: Čistol, gradbene in trgovske storitve, z.o.o., kontaktna
oseba: Milan Kurbus, Ljutomerska cesta
34, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-80-83, faks 02/564-80-84, elektronska pošta: info@cistol.si, internetni naslov:
www.cistol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71,395.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 015-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12650/06.
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: 1. 9. 2006.
Komunala Radgona,
javno podjetje d.o.o.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD-37/06-2: Kompas, d.d., kontaktna oseba: Jasmina Feguš,
Pražakova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-62-10, faks 01/200-64-34, elektronska pošta: Jasmina.fegus@kompas.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-37/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 62-63, z dne 16. 6. 2006,
Ob-16991/06.
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: 1. 9. 2006.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Ob-25185/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Vrzel, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,
tel. 02/564-48-00, faks 02/564-48-08, elektronska pošta: info@komunala-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 010-02/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje javne snage
in zimske službe v mestu Gornja Radgona in kraju Apače.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 010-02/2006: Pogrebništvo in urejanje okolja Ivan Vrbnjak s.p.,
kontaktna oseba: Lidija Vrbnjak, Lomanoše

12A, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-87-60, faks 02/564-87-61, elektronska pošta: ivanvrbnjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 34,987.096 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: 010-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12649/06.
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: 1. 9. 2006.
Komunala Radgona,
javno podjetje d.o.o.
Ob-25210/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktni osebi: Urška Mehle, Loti Vereš, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-12,
01/588-97-15, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: urska.mehle@energetika-lj.si,
loti.veres@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A-3, 1B-17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 93.41.00.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-37/06.
II.5) Kratek opis: organiziranje letalskih
prevozov in namestitvenih aranžmajev v
tujini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT za tri leta (na letni
ravni 4,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče).
V posameznem povabilu k oddaji ponudbe po okvirnem sporazumu bo naročnik
uporabljal naslednja merila:
1. cena letalskega prevoza za ekonomski razred in / ali namestitvenega aranžmaja
– od 60 do 90 točk,
2. skupni čas trajanja poletov – od 5 do
35 točk,
3. število prestopov – od 5 do 35 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. VOD-37/06-1: Airpass,
d.o.o., kontaktna oseba: Manja Modic, Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/430-70-00, faks 01/430-71-00, elektronska pošta: manja@airpass.si.
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Ob-25291/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba: Daša Rakovec, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-95,
01/589-18-70, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: Dasa.rakovec@japti.si, internetni
naslov: www.japti.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
74.86.00.00-5.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je organizacija in izvedba promocijskega dogodka na temo invacij, izumov, izboljšav, podjetniških idej in novih
poslovnih modelov, ki je namenjen nosilcem inovativnih izdelkov, nosilcem in
uporabnikom tehnološkega razvoja, nosilcem s področja znanosti in gospodarstva, razvoju tehnologij, potencialnim investitorjem in drugim podjetjem ter ostali
javnosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,876.000 SIT bruto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
1. Cena.
2. Število že izvedenih sejemsko-izobraževalnih dogodkov na področju tehnološkega razvoja in inovacij, ki so potekali najmanj
5 zaporednih let na prireditvenem prostoru
v obsegu vsaj 500 m².
3. Število sodelovanj med ponudnikom
in vsaj enim referenčnim mednarodnim partnerjem pri izvedbi inovativno tehnoloških
sejemsko-izobraževalnih dogodkov, kar dokazuje s pismom podpore oziroma drugim
dokazilom o sodelovanju med partnerjema.
4. Ponudnik izkaže namero o sodelovanju z vsaj tremi partnerskimi organizacijami
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pri organizaciji in izvedbi Foruma inovacij,
od katerih ima vsaj ena partnerska organizacija izkušnje pri uvajanju inovacij v gospodarstvo. Partnerstvo ponudnik dokaže s
pismom o nameri.
5. Število medijskih objav za zadnji sejemsko-izobraževalni dogodek na področju
tehnološkega razvoja in inovacij, v organizaciji ponudnika, ki je zabeležil vsaj 30 objav
v različnih medijih (poudarek na nacionalnih
medijih).
6. Ocena programa izvedbe aktivnosti
organizacije in izvedbe Foruma inovacij v
skladu s tehničnimi zahtevami navedenimi
v tem javnem naročilu.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-21282/06: Infos d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Jus,
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/25-13-727, faks 01/25-22-487, elektronska pošta: infos@infos.si, internetni naslov:
www.infos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,840.000 SIT.
Valuta: 30 dni po potrditvi končnega poročila in računa.
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 za oddajo naročila storitve organizacije in izvedbe
promocijskega dogodka na temo inovacij,
izumov, izboljšav, podjetniških idej in novih
poslovnih modelov.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 5802 076-2128206 z dne 21. 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: 31. 8. 2006.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-24790/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktni osebi: Peter Bergman,
Silvester Koren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-02,
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektron-
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ska pošta: peter.bergman@energetika-lj.si,
silvester.koren@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
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:
23.12.00.00-4; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PD0-72/06 (PDO-34/06).
II.5) Kratek opis: dobava goriva po
sklopih:
1. 4.000 ton srednje težkega kurilnega
olja – mazuta,
2. 110.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 380,000.000 SIT;
2. sklop: 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. PDO-72/06-1.
sklop: 4.000 ton srednje težkega kurilnega olja – mazuta: Petrol, d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Borut Gostič, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-42-52, faks 01/471-41-39, elektronska pošta: borut.gostic@petrol.si, internetni
naslov: http://www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 337,440.000
SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO-72/06-2. sklop: 110.000
litrov ekstra lahkega kurilnega olja: Petrol,
d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Borut Gostič, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-52, faks 01/471-41-39,
elektronska pošta: borut.gostic@petrol.si,
internetni naslov: http://www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Izbrana cena:
– 110.000 litrov ekstra lahkega kurilnega
olja: 12,837.550 SIT;
– najem rezervoarjev za skladiščenje za
24 mesecev: 7,238.736 SIT;
– dostava goriva iz najetih rezervoarjev
do lokacije naročnika za 10 dostav: 473.600
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. PDO-72/06
(PDO-34/06).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: skupna oddana vrednost naročila za oba sklopa
znaša brez DDV 357,989.886 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante

Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-72/06
(PDO-34/06).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2006/S
103-110568 z dne 1. 6. 2006 in Ob-15496/06;
Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006; predhodna
objava: 2006/S 95-101491 z dne 19. 5. 2006
in Ob-13966/06; Ur. l. RS, št. 51-52 z dne
19. 5. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Gradnje
Št. 102-2824/2006
Ob-25074/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: mag. Hailu Kifle, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Hailu.kifle@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 88/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV Beričevo–Kleče,
DV 110 kV Beričevo–Domžale, DV 110
kV Domžale–Kleče, DV 220 kV Beričevo–
Podlog in DV 220 kV Beričevo-Kleče.
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. 88/2006: Elektroservisi, d.d., kontaktna oseba: Vojko Vrtačič, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/59-00-431, faks 01/58-00-422.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 153,160.559,85 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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): 6,000.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 88/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 153,160.559,85 SIT. Valuta: 60 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 4. 9. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 418-0004
Ob-24904/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Darja Brodt, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.00.00-0; pomožni predmet, glavni besednjak: 74.23.12.00-9; 74.26.21.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-04/06.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca storitev
svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora pri gradnji novega centra za
kontrolo zračnega prometa (ATCC Ljubljana) in kontrolnega stolpa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Javno naročilo št. 1.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: DDC svetovanje inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Robert Oblak, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-81-00, faks 01/306-81-01, elektronska pošta: robert.oblak@ddc.si, internetni
naslov: http://www.dd-ceste.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 44,880.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 418-04/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS
št. 62 z dne 16. 6. 2006, Ob-17165/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.

Št.

VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, kohezijski program posodobitve kontrole
zračnega prometa v RS.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2006.
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o.

Javni razpisi
Št. 8010-6/2006-70

Ob-25194/06

Poraba sredstev za namen
C javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja porabo sredstev za
namen C po javnem razpisu za dodelitev
sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto
2006 (objava v Uradnem listu RS, št. 73-74
z dne 14. 7. 2006, Ob-20451/06). Za namen C tako vlog ni več mogoče vložiti na
drugi rok za oddajo prijav, ki je razpisan za
30. 9. 2006.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Ribnica
Št. 45303-40/2006/2
Ob-24929/06
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 2. in 3. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 72/04) ter v skladu s
sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve št. 45303-40/2006-1 z dne 24. 8.
2006, objavlja Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
storitev institucionalnega varstva
v domovih za starejše na območju
Upravne enote Idrija
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub
ljana.
2. Predmet koncesije: standardna in
nadstandardna storitev institucionalnega
varstva za okvirno 120 mest v domovih za
starejše z začetkom izvajanja dejavnosti v
letu 2007 ali 2008. Nova mesta se zagotavljajo kot nadomestne kapacitete zaradi prenove Doma upokojencev Jožeta Primožiča
– Miklavža Idrija.
3. Opis storitve:
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.
Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno ali dvo posteljnih
sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih
prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih
prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje
oblačil ter osebnega in skupnega perila.
Organiziranje prehrane zajema nabavo,
pripravo in postrežbo celodnevne, starosti
in zdravstvenemu stanju primerne hrane in
napitkov.
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Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za
optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.
Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih
za upravičence.
Socialna oskrba je strokovno vodena
dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva
in posebnih oblik varstva.
Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih
aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju,
hoji, komunikaciji in pri orientaciji).
Posebne oblike varstva so namenjene
ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju
socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju
prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.
Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva.
Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24
ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.
l. RS, št.: 52/95, 19/99, 28/99, 19/99, 125/03,
127/03, 125/04, 127/04, 60/05, 120/05 in
02/06) (v nadaljevanju: Pravilnik).
Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev.
Storitev je možno šteti za nadstandardno le
v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS, št.: 87/06) dopušča možnost oblikovanja cene za nadstandardno
storitev.
Dodatne storitve, ki jih izvajalci ponujajo
poleg standardne in nadstandardne storitve,
niso predmet tega razpisa.
4. Obseg
storitve
v
celodnevni obliki: v skladu s sklepom ministra št.:
45303-40/2006-1 z dne 24. 8. 2006, ministrstvo razpisuje koncesijo za skupaj okvirno
120 starejših oseb.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Ministrstvo razpisuje koncesijo za območje UE Idrija.
6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so osebe, praviloma stare nad 65 let in so upravičenci iz 7. člena Pravilnika.
7. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v
skladu s pogodbenimi določili. Koncesija se
podeli za določen čas, 40 let, z možnostjo
podaljšanja, z začetkom izvajanja dejavnosti
najkasneje do 30. 6. 2008.
8. Viri financiranja storitev:
Storitev plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci, razen v primerih, ko so ti v skladu s
tretjim odstavkom 100. člena zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti oproščeni
plačila storitve.
Za oprostitve in olajšave plačila storitev se uporabljajo določila Uredbe o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04
in 124/04).
Storitve zdravstvenega varstva se plačujejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. Način določitve cene:
Ceno storitve določi koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen so-
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cialno varstvenih storitev, določeno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
V skladu s tretjim odstavkom 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) bo potrebno pred začetkom izvajanja storitve k ceni storitve pridobiti soglasje
koncedenta.
Ponudnik ločeno določi ceno za standardno storitev in ceno za morebitno nadstandardno storitev. Cena storitve na dan
začetka izvajanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ne bo smela biti višja od cene v
ponudbi, valorizirane na način, ki ga določa
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se
urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s 7., 8., 9. in 10.
členom Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji,
– da je fizična oseba v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da se zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki
predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev:
A. Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis in že razpolagajo s primernim objektom
oziroma prostorom, morajo v skladu s prvim
in drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev in popolnosti ponudbe:
1. prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
2. dokazilo o registraciji ponudnika;
pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev in
veljavno družbeno pogodbo ali drug ustanovitveni akt, zasebniki predložijo odločbo
pristojne upravne enote, kjer je registriran
zasebnik oziroma dovoljenje za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
3. priglasitveni list pristojne uprave za
javne prihodke (potrdilo pristojne davčne
uprave o vpisu v davčni register),
4. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz
katerih je razvidno, da jih bo oziroma se
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bodo zaposlili pri koncesionarju (obrazec
OSK v prilogi),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
koncesijsko dejavnost za obdobje petih let
od začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, ki lahko izkazuje negativen poslovni
izid le v prvem letu poslovanja, vendar ne
več kot 50% predvidenega eno mesečnega priliva iz dejavnost za isto leto (obrazec
PFPK-1),
6. dokazila o lastništvu zemljišča in prostorov z zemljiško knjižnim izpiskom ali
najemno pogodbo za objekt ali prostor za
nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leto
ali več,
7. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore (najmanj PGD z gradbenim
dovoljenjem in vrisano opremo) iz katere
je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v skladu z določili Pravilnika o
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št.
67/06),
8. dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno
izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
v skladu z določili Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 67/06),
9. uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov, za objekt v katerem se bo
izvajala koncesijska dejavnost,
10. program dela za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb (obrazec PK v prilogi),
11. izračun cene na dan 1. 9. 2006 v
skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(obrazec CK s finančnim načrtom ter izračuni amortizacije, investicijskega vzdrževanja
in stroškov financiranja),
12. izjavo ponudnika o predvidenem
začetku izvajanja dejavnosti (obrazec IK v
prilogi);
13. izjavo ponudnika o poslovni ustreznosti (obrazec IPK v prilogi); kot dokaz
finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi
ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji
sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo zadnjih računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem
pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za
zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma
prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Če iz zadnje bilance stanja izhaja izguba,
mora biti pokrita do poteka roka za prijavo
na razpis. Predložiti je treba sklep organa
upravljanja, skupaj z materialnimi dokazi,
da je izguba pokrita.
14. soglasje občinskega sveta občine, v
katerem je objekt ponudnika, da se strinja z
izvajanjem dejavnosti institucionalnega varstva za starejše na podlagi koncesije, po
predlagani programski in prostorski zasnovi
(obrazec SOS v prilogi),
15. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti inve-

sticije vendar ne več kot 5.000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 3. 2007 (obrazec bančna
garancija-1 v prilogi).
B. Ponudniki, ki še ne razpolagajo s primernim objektom oziroma prostorom za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
morajo v skladu s prvim odstavkom 9. člena
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, namesto dokazil iz četrte,
šeste, sedme, osme, devete točke in štirinajste točke prejšnjega odstavka, predložiti
še naslednja dokazila:
1. dokazilo o lastništvu zemljišča in prostorov ali najemno pogodbo za objekt oziroma prostore, ki še niso primerni za izvajanje storitve oziroma dokazilo o lastništvu
stavbnega zemljišča, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma
prostorih,
2. lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za
izvajanje storitve,
3. soglasje občinskega sveta, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (obrazec SOS v prilogi),
4. projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejna
zasnova),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve (z navedbo o virih sredstev za dokončanje investicije – obrazec PFPK-2),
6. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka opravljanja dejavnosti
(obrazec TPK v prilogi),
7. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati in
8. navedbe in dokazila o virih sredstev
za dokončanje investicije (obrazec FVK v
prilogi) skupaj z izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 1% od ocenjene vrednosti investicije
vendar ne več kot 15.000.000,00 SIT do
dokončanja objekta v skladu s terminskim
planom (obrazec bančna garancija-2 v prilogi),
Če se na javni razpis prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto
dokazil iz druge in tretje točke prvega odstavka 12. poglavja tega razpisa priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene
storitve, oziroma navede številko odločbe
in datum ter številko vpisa v register. Fizični osebi v tem primeru ne glede na določbe dvanajste točke prvega odstavka 12.
člena tega razpisa ni potrebno revidirati
računovodskih izkazov, če k temu ni zavezana, in ni potrebno predložiti revizijskega
poročila.
Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju
pogojev iz poglavja 12 A oziroma 12 B morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po
navedenem vrstnem redu.
13. Rok in način prijave na javni razpis:
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali
priporočeno po pošti, do 2. 10. 2006. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo oddane osebno na vložišče MDDSZ, Ljubljana,
Kotnikova 5 do 2. 10. 2006 do 14. ure in
ponudbe, ki bodo prispele s priporočeno
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pošiljko, z datumom poštnega žiga, ki ne bo
kasnejši kot 2. 10. 2006.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava za javni razpis za podelitev koncesije
za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše – ne odpiraj«.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku
razpisnega roka je prepozna.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve, ali če je ni
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen
za podelitev koncesije.
14. Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 2006 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5 / IV nadstropje.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim
pooblastilom.
15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične
pogoje skladno s Pravilnikom o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 67/06).
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– ciljev programa in ciljnih populacij glede na oceno potreb v okolju pri čemer bo
poudarek na obravnavi starostnikov z demenco in sorodnimi stanji,
– upoštevanja veljavnih standardov storitve in spremljanje njihove kakovosti,
– uporabe sodobnih konceptov in metod
pri delu s starejšimi ljudmi,
– izvajanje dodatnih vrste storitev za
starejše (dnevni centri, pomoč na domu).
– cena storitve;
– rok začetka izvajanja storitev.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– kakovost programa do 40 točk (največ
točk pridobijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom),
– cena storitve do 30 točk (največ točk
pridobijo ponudniki z najnižjo ceno oskrbe I,
ostali pa sorazmerno manj),
– rok začetka izvajanja storitev do 30
(prednost bodo imeli ponudniki, z zgodnejšim rokom začetka izvajanja storitve).
Koncendent bo opravil ločeno točkovanje ponudnikov,
– posebej tistih, ki imajo v času razpisa
že zgrajen primeren objekt za izvajanje dejavnosti oziroma imajo objekt dograjen do
podaljšane četrte gradbene faze.
– posebej ostalih ponudnikov.
Ponudniki iz prve alinee bodo imeli pri
izbiri prednost pred ostalimi ponudniki.
Pri točkovanju bodo imeli, ob enakem
številu točk, prednost pri izbiri ponudniki, ki
bodo prej začeli izvajati dejavnost.
Največje število mest za posameznega
ponudnika je 120.

(v nadaljevanju: projektni razpis 2, oznaka JR2-KN-2007-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet razpisa je izbor izvajalcev za
podeljevanje delovnih štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila kot oblike podpore avtorjem knjižničnega gradiva iz naslova izvajanja pravice do javnega posojanja.
Razpis je namenjen društvom, ki opravljajo
stanovsko vlogo na naslednjih področjih: leposlovje, prevajanje, ilustracija, fotografija,
glasba, film. Stanovska društva so tista, ki
pretežno opravljajo dejavnosti, vezane na
status ustvarjalcev na posameznih področjih
kulture, njihovo reprezentativnost pa potrjuje število članov društva. Na razpisu lahko
kandidirajo društva, ki najmanj tri leta delujejo na navedenih področjih (v nadaljevanju:
upravičene osebe).
2. Cilji razpisa: sofinanciranje je namenjeno uresničevanju pravice do javnega posojanja, cilj razpisa pa je zagotoviti boljše
pogoje za ustvarjalnost avtorjev s področja
leposlovja, prevajanja, ilustracije, fotografije,
glasbe in filma. Cilj ustreza obstoječi pravni podlagi in se uresničuje na način, da se
stanovskim društvom z navedenih področij
omogoči, da izvajajo različne oblike podpore
avtorjem.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane kot društvo, ki opravlja stanovsko vlogo na enem izmed področij razpisa (leposlovje, prevajanje, ilustracija, fotografija, glasba, film), in so registrirane
za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz
sodnega registra, izpiska oziroma potrdila
upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran
za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši
od šestih mesecev!). Organizacije, katerih
razvid vodi ministrstvo (društva v javnem
interesu), niso dolžne predložiti dokazila;
– da kot stanovsko društvo kontinuirano
delujejo najmanj tri leta na področjih, ki so
predmet razpisa (obvezno dokazilo: obvezna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo program podeljevanja delovnih štipendij, katerega zaprošeni znesek
financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod 5. točko razpisa (obvezno dokazilo: obvezna izjava predlagatelja!);
– da njihov program štipendiranja upošteva določilo 10. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila, po katerem
»članstvo avtorja v društvu ni odločilno za
pridobitev štipendije« (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo program podeljevanja delovnih štipendij, ki bo v celoti realiziran v letu
2007, v vsaj tolikšnem obsegu pa tudi v letih
2008 in 2009 (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister. Komisija za

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
16. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe:
Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila
izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo ali
odločbo z odložnim pogojem podelil koncesijo za opravljanje storitve, ki je predmet
koncesije.
Izbranim ponudnikom, ki bodo predložili
dokazila iz prvega odstavka 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva, bo koncedent izdal odločbo o podelitvi koncesije z odložnim pogojem, izbranim
ponudnikom, ki bodo predložili dokazila iz
prvega odstavka 8. člena navedenega pravilnika pa odločbo o podelitvi koncesije.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o
podelitvi koncesije oziroma odločbe o podelitvi koncesije z odložnim pogojem.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije:
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV nadstropje.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9.
in 10. uro od ponedeljka do petka, v času do
2. 10. 2006 pri Tomažu Čebulju, na telefon
01/369-77-94 in pri Kenda Alešu, na telefon
01/369-77-86.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis,
– Resolucija Nacionalnega programa socialnega varstva 2006 – 2010,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,
– osnutki pogodb o koncesiji (4),
– obrazce (OSK, PFPK-1, PK, CK s finančnim načrtom, IK, IPK, PFPK-2, TPK,
FVK, SOS),
– obrazec bančne garancije za resnost
ponudbe,
– izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla na predpisanem
obrazcu,
– Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 486/06
Ob-25057/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 93/01, 96/02), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) in Pravilnikom o
izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni
list RS, št. 42/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev na področju
podeljevanja delovnih štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila, ki
jih bo v letih 2007–2009 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
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odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru izvajalcev spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako
lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev razpisa (nerealizacija programa, dela programa ali projektov)
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
4. Razpisni kriteriji in uporaba kriterijev:
4.1 Splošna razpisna kriterija:
– število članov društva in obseg stanovske dejavnosti društva; do 15 točk,
– višina režijskih stroškov v razmerju
do sredstev, namenjenih štipendijam; do 5
točk;
4.2 Kriteriji kakovosti predlaganega programa štipendiranja:
– skladnost ciljev štipendiranja s cilji razpisa in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega
nadomestila; do 20 točk,
– predlagane vrste štipendij in kategorije avtorjev, ki bodo upravičeni do delovnih
štipendij na posameznem področju; do 15
točk,
– razmerje med predvidenim številom
avtorjev, ki bodo upravičeni do štipendije, in
stimulativnostjo višine posamezne štipendije; do 15 točk,
– transparentnost postopka razpisa, ki
ga izvede društvo; do 10 točk,
– pogoji za sodelovanje avtorjev na razpisih; do 10 točk,
– kriteriji za dodeljevanje štipendij in merila za uporabo kriterijev; do 10 točk.
Uporaba kriterijev: povzetek načina ocenjevanja: splošna razpisna kriterija in kriteriji
kakovosti predlaganega programa štipendiranja so ovrednoteni s točkami. Na JR2KN-2007-2009 bodo izbrani izvajalci, ki jih
bo ministrstvo na predlog članov strokovne
komisije uvrstilo na seznam odobrenih izvajalcev. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk, odobreni pa bodo
projekti, ki bodo pri ocenjevanju dosegli višje
število točk, vendar najmanj 81. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od
96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95
točk), nezadovoljivo (do 80 točk).
5. Višina sredstev, namenjena delovnim
štipendijam iz naslova knjižničnega nadomestila na JR2-KN-2007-2009, znaša v letu
2007 105,000.000 SIT, okvirna višina sredstev za leti 2008 in 2009 pa znaša na letni
ravni po 105,000.000 SIT. Dokončna višina
sredstev za leti 2008 in 2009 bo določena na podlagi 3. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila in sprejetega
proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi
bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti
2008 in 2009 pozvani k predložitvi podrobnejšega programa štipendiranja za vsako
leto posebej. Izbranih bo največ 5 izvajalcev, po eden za vsako področje, na katera
se nanaša razpis. Na podlagi ovrednotenja
le-tega bo s pogodbeno stranko sklenjen
dodatek k pogodbi.
Skladno s 6. členom in 10. členom Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila se skupna višina sredstev, namenjena
delovnim štipendijam, razdeli izbranim izvajalcem, ki opravljajo stanovsko vlogo za
posamezne vrste avtorjev, po naslednjem
ključu:
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– avtorji izvirnih monografskih publikacij:
60% 63,000.000 SIT,
– prevajalci monografskih publikacij:
20%, 21,000.000 SIT,
– ilustratorji in fotografi monografskih publikacij: 15%, 15,750.000 SIT,
– avtorji glasbe, avtorji besedil: 2.5%,
2,625.000 SIT,
– režiserji filmov, avtorji besedil, avtorji scenarijev in direktorji fotografije: 2.5%,
2,625.000 SIT.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih
2007, 2008 in 2009 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa zakon o izvrševanju
proračuna RS.
7. Razpisni rok: razpis se prične 8. 9.
2006 in zaključi 9. 10. 2006.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev);
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena, ožigosana in podpisana prijavna obrazca 1 in 2,
– kopijo registracije, navedeno v prvi alinei točke 3.1,
– pravilnik in/ali besedila razpisa/natečaja za podelitev delovnih štipendij,
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
(www.kultura.gov.si), kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo
je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov:
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti
predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 9. 10.
2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis 2 z oznako
JR2-KN-2007-2009 in z obvezno navedbo
Izvajanje knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
9. 10. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v 8. točki razpisa.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: uros.grilc@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojnega uslužbenca
ministrstva oziroma se udeležijo javne inštrukcije, ki se bo odvijala na Maistrovi 10,
sejna soba v pritličju, v sredo, 20. 9. 2006,
ob 10. uri.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 8.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. 10. 2006.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-24902/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi
97. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO – 1, Uradni list RS št. 66/2006)
in na podlagi 15. člena Zakona o državni
upravi (v nadaljevanju: ZDU – 1, Uradni list
RS št. 93/2005 in 113/2005) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila za
izvajanje državnega monitoringa
kakovosti voda
I. Predmet javnega razpisa
Država zagotavlja monitoring kakovosti
voda v skladu z 97. členom ZVO – 1 neposredno ali prek javnega pooblastila, ki
ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu
za izvajanje teh del, izbranemu na podlagi
javnega razpisa.
Predmet razpisa je izdaja javnega pooblastila za izvajanje državnega monitoringa
kakovosti voda za naslednje vrste monitoringov:
A) Izvajanje imisijskega monitoringa površinskih in podzemnih voda
B) Izvajanje imisijskega monitoringa morja in brakičnih voda
C) Izvajanje monitoringa kopalnih voda
na kopalnih območjih
D) Izvajanje monitoringa ekološkega stanja površinskih voda
Monitoring vključuje spremljanje kemijskega in ekološkega stanja rek, jezer, morja
in brakičnih voda, spremljanje kemijskega
stanja podzemnih voda ter spremljanje stanja na zavarovanih območjih.
Zakonske podlage za spremljanje kakovosti voda izhajajo iz ZVO – 1, Zakona o vodah (v nadaljevanju: ZV – 1, Uradni list RS
št. 41/2004), Direktive o vodah (Directive of
the European Parliament and of the Council
2000/60/EC establishing a Framework for
community action in the field of water policy)
ter naslednjih podzakonskih aktov:
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a) Površinske vode:
– Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih
teles površinskih voda (Uradni list RS št.
63/2005),
– Uredba o kemijskem stanju površinskih
voda (Uradni list RS št. 11/2002),
– Pravilnik o monitoringu kemijskega
stanja površinskih voda (Uradni list RS št.
42/2002),
– Uredba o kakovosti površinskih voda,
ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo s
spremembami (Uradni list RS št. 125/2000,
4/2001),
– Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema
za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS št.
40/2001),
– Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je
kakovost vode primerna za življenje in rast
morskih školjk in morskih polžev (Uradni list
RS št. 106/2004),
– Uredba o kakovosti vode za življenje in
rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS št. 46/2002),
– Pravilnik o monitoringu kakovosti površinske vode za življenje in rast morskih
školjk in morskih polžev (Uradni list RS št.
71/2002),
– Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS št. 28/2005),
– Uredba o kakovosti površinskih voda
za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list
RS št. 46/2002),
– Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS št. 71/2002),
– Pravilnik o podrobnejših kriterijih za
ugotavljanje območij kopalnih voda (Uradni
list RS št. 79/2003),
– Uredba o območjih kopalnih voda ter o
monitoringu kakovosti kopalnih voda s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št.
70/2003 in Uradni list RS št. 72/2004),
– Pravilnik o minimalnih higienskih in
drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni
list RS št. 79/2003).
b) Podzemne vode
– Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Uradni list RS št. 42/2002),
– Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS št. 63/2005),
– Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS št. 100/2005).
II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za izvajanje državnega monitoringa
kakovosti voda so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje
za podelitev javnega pooblastila.
Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in
dokazili.
A) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje imisijskega monitoringa površinskih in podzemnih voda so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je ustanovljen za izvajanje imisijskega monitoringa površinskih in podzemnih
voda oziroma za izvajanje zdravstveno –
ekološke dejavnosti za območje Republike
Slovenije v skladu s 23. členom Zakona o
zdravstveni dejavnosti (ZZDej – UPB1, Uradni list RS št. 36/2004),
– da ima akreditacijo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj
navedeni naslov prispela do 29. 9. 2006, do
12. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– ime in naslov prosilca.
VI. Obravnavanje vlog
Prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih
vlog strokovna komisija ne bo obravnavala,
nepopolne vloge – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevani razpisnih pogojev, pa
bodo zavrnjene.
VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
podelitvi javnega pooblastila direktor Agencije s sklepom.
Agencija Republike Slovenije za okolje

B) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje imisijskega monitoringa
morja in brakičnih voda so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je ustanovljen za izvajanje imisijskega monitoringa morja in brakičnih voda,
– da je usposobljen za vzorčenje in analize morske in brakične vode ter ima za to
potrebno opremo.
C) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje monitoringa kopalnih voda
na kopalnih območjih so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je ustanovljen za izvajanje zdravstveno – ekološke dejavnosti za območje
Republike Slovenije ali za območje več občin v skladu s 23. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej – UPB1, Uradni
list RS št. 36/2004); območni javni zavod
lahko zaprosi za območje, za katerega je
ustanovljen;
– da ima akreditacijo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
D) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje monitoringa ekološkega
stanja površinskih voda so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je ustanovljen za izvajanje monitoringa ekološkega stanja,
– da je usposobljen za vzorčenje in določevanje bioloških elementov za ocenjevanje
stanja voda v skladu z Direktivo o vodah
(Directive of the European Parliament and
of the Council 2000/60/EC establishing a
Framework for community action in the field
of water policy).
Pooblastilo se izdaja za obdobje petih
let. Pooblaščenec je dolžan izvajati vzorčenja in analize voda v skladu s programom
monitoringa, ki ga pripravi Agencija RS za
okolje.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
ki jih določa 103. člen ZVO – 1.
III. Odločanje o ustreznosti vlog
Strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog
v postopku javnega razpisa, bo strokovno
ocenila vse pravočasne in popolne vloge.
Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi
izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz
javnega razpisa ter razpisne dokumentacije
ter za tisto vrsto monitoringa, za katero bo
prosilec oddal vlogo.
IV. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je prosilcem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa. Prosilci lahko
razpisno dokumentacijo zahtevajo: pisno na
naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, po faxu 01/478-40-52, po
el. pošti gp.arso@gov.si.
Na zahtevi mora biti obvezno navedeno,
za katero vrsto monitoringa prosilec želi razpisno dokumentacijo.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti pri: Sabini Hajrič,
univ. dipl. prav, tel. 01/478-44-38 ali mag.
Mojci Dobnikar Tehovnik, univ. dipl. inž. kem.,
tel. 01/478-41-83.
V. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni
obliki na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali
jih osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje.
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
Proračuna RS za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
116/05), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št.
116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06), Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2002К2006, Programa dela ter Finančnega načrta Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
za leto 2006, na katerega je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na 85. redni seji,
dne 24. 8. 2006 in mnenja Ministrstva za
finance - Sektorja za spremljanje državnih
pomoči o shemi »de minimis« pomoči »Subjekti inovacijskega okolja« št. priglasitve:
M003-5715334-2006), Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja aktivnosti
in delovanja tehnoloških parkov
in podjetniških inkubatorjev ter
inkubiranih podjetij v okviru le-teh v
letih 2006 in 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
II. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za
nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih
fazah razvoja, zagotavljanje kvalitetnih storitev za ustanovitev in začetno delovanje
podjetij pod ugodnejšimi pogoji.
Z izvedbo razpisa želimo spodbujati razvoj inovativnega okolja, ki mikro in malim
podjetjem omogoča lažji dostop do znanja,
rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in razvoj. Tehnološki parki in podjetniški inkubatorji bodo
pri tem služili kot podporno okolje oziroma
inštrument za pospeševanje in rast podjetništva.
Cilji razpisa so:
– spodbuditi nastajanje novih in rast
obstoječih podjetij v tehnoloških parkih in
podjetniških inkubatorjih, ki imajo potencial
doseganja hitrih rasti ter visoke dodane vrednosti na zaposlenega;
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– prispevati k ustvarjanju novih, kvalitetnih delovnih mest;
– podpora prenosu intelektualne lastnine
v gospodarstvo;
– uspešno zaključiti projekte razvoja
podjetij v tehnoloških parkih in podjetniških
inkubatorjih.
Podjetniški potencial v Sloveniji kaže na
to, da je na letni ravni mogoče pričakovati,
da bo ustanovljenih do 50 novih podjetij, od
tega do 20 tehnoloških podjetij.
III. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje izvajanja aktivnosti in delovanja tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev ter inkubiranih podjetij znotraj
le- teh.
IV. Upravičeni stroški
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije (JAPTI) bo sofinancirala izvajanje naslednjih aktivnosti in z njimi povezane skupine upravičenih stroškov, nastalih
v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 (s
tem, da se za proračunsko leto 2006 štejejo
stroški nastali v obdobju od 1. 1. 2006 do
31. 10. 2006 in za proračunsko leto 2007
stroški nastali v obdobju od 1. 11. 2006 do
30. 6. 2007) kot sledi:
A) Tehnološki park
A.1) Japti bo sofinanciral operativne stroške delovanja tehnološkega parka v višini
največ do 12,000.000 SIT za obdobje od
1. 1. 2006 do 30. 6. 2007, in sicer:
– stroške materiala in dela zaposlenih v
parku, ki so potrebni za delovanje tehnološkega parka (in sicer samo v tistem delu, ki
se kot strošek ne zaračunava inkubiranim
podjetjem)
in, ki so povezani z izvajanjem naslednjih
aktivnosti Tehnološkega parka:
– za pomoč pri realizaciji podjetniških
pobud z visoko vsebnostjo znanja in višjim
potencialom rasti;
– za zagotavljanje fizične (prostori,
zgradbe, zemljišča) in intelektualne infrastrukture (inkubator, napredne poslovne storitve, mreža svetovalcev in stikov) za nastanek in delovanje tehnoloških podjetij;
– za aktivno povezovanje in sodelovanje s centri in viri znanja kot so univerze,
raziskovalni instituti, napredna in globalna
podjetja;
– za aktivno sodelovanje v procesu strateškega razvoja vključenih podjetij, svetovanje na področju promocije, prenosa tehnologij, pozicioniranja izdelkov/storitev/inovacij.
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov bo prijavitelj predložil plačane račune in izjave o višini plač zaposlenih, za
kar je podlaga predloženi akcijski načrt in
ocena pričakovanih rezultatov.
A.2) JAPTI bo sofinanciral naslednje
operativne stroške delovanja inkubiranih
podjetij znotraj tehnološkega parka, in sicer
v višini od najmanj 750.000 SIT do največ
3,750.000 SIT na inkubirano podjetje v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007:
– najem prostora in opreme, ki jih tehnološki park daje v najem in uporabo inkubiranim podjetjem;
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov bo prijavitelj predložil pogodbo
oziroma drugo ustrezno listino, iz katere sta
jasno razvidni tržna in subvencionirana cena
najema prostora z opremo;
– svetovalne storitve, ki jh opravljajo zaposleni v tehnološkem parku za potencialne
podjetnike in ne vključujejo omenjenih aktivnosti, kot so storitve navedene pod točko
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A.1 (priznana višina za opravljeno svetovalno uro znaša 7.080 SIT bruto na uro/ en
svetovalec v tehnološkem parku lahko opravi največ 160 svetovalnih ur na mesec);
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov bo prijavitelj predložil poročilo o
opravljeni storitvi in potrjen obračun stroškov s strani svetovalca in svetovanca;
– svetovalne storitve, ki jih opravijo zunanji svetovalci in ne vključujejo omenjenih
aktivnosti, kot so storitve navedene pod točko A.1 (priznana višina za opravljeno svetovalno uro znaša 9.120 SIT bruto na uro/
zunanji svetovalec lahko opravi največ 160
svetovalnih ur na mesec);
Dokazilo: pogodba o opravljeni svetovalni storitvi podpisana s strani svetovalca
in svetovanca, opis izvedenih svetovanj in
plačani računi s priloženo specifikacijo.
Tehnološki park mora kot podlago za izkazovanje upravičenih stroškov delovanja
inkubiranih podjetij predložiti seznam inkubiranih podjetij in metodologijo za izbor ter
postopek vključevanja podjetij v tehnološki
park in kriterij za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem.
B) Podjetniški inkubator
B.1) JAPTI bo sofinanciral operativne
stroške delovanja podjetniškega inkubatorja
v višini največ do 12,000.000 SIT za obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007, in sicer:
– stroške materiala in dela zaposlenih
v inkubatorju, ki so potrebni za delovanje
podjetniškega inkubatorja (in sicer samo v
tistem delu, ki se kot strošek ne zaračunava
inkubiranim podjetjem)
in, ki so povezani z izvajanjem naslednjih
aktivnosti podjetniškega inkubatorja:
– za pomoč pri realizaciji podjetniških pobud na osnovi tržno zanimive ideje, s ciljem
ustvarjanja novih delovnih mest;
– za zagotavljanje fizične (prostori,
zgradbe, zemljišča) in intelektualne infrastrukture (inkubator, napredne poslovne
storitve, mreža svetovalcev in stikov) za nastanek in delovanje novih podjetij ter pomoč
pri razvoju ključnih projektov v obstoječih
podjetjih;
– za povezovanje s subjekti v smislu razvoja regije in lokalnega okolja.
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov bo prijavitelj predložil plačane račune in izjave o višini plač zaposlenih na
podlagi predloženega akcijskega načrta in
pričakovanih rezultatov.
B.2) JAPTI bo sofinanciral naslednje
operativne stroške delovanja inkubiranih
podjetij, in sicer v višini od najmanj 750.000
SIT do največ 3,750.000 SIT na inkubirano
podjetje v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6.
2007:
– najem prostora in opreme, ki jih podjetniški inkubator daje v najem inkubiranim
podjetjem;
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov bo prijavitelj predložil pogodbo
oziroma drugo ustrezno listino, iz katere sta
jasno razvidni tržna in subvencionirana cena
najema prostora z opremo;
– svetovalne storitve, ki jh opravljajo zaposleni v podjetniškem inkubatorju za potencialne podjetnike in ne vključujejo omenjenih aktivnosti, kot so storitve navedene
pod točko B.1 (priznana višina za opravljeno
svetovalno uro znaša 7.080 SIT bruto na
uro/ en svetovalec v podjetniškem inkubatorju lahko opravi največ 160 svetovalnih
ur na mesec);

Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov bo prijavitelj predložil poročilo o
opravljeni storitvi in potrjen obračun stroškov s strani svetovalca in svetovanca;
– svetovalne storitve, ki jih opravijo zunanji svetovalci in ne vključujejo omenjenih
aktivnosti, kot so storitve navedene pod točko B.1 (priznana višina za opravljeno svetovalno uro znaša 9.120 SIT bruto na uro/
zunanji svetovalec lahko opravi največ 160
svetovalnih ur na mesec);
Dokazilo: pogodba o opravljeni svetovalni storitvi podpisana s strani svetovalca
in svetovanca, opis izvedenih svetovanj in
plačani računi s priloženo specifikacijo.
Podjetniški inkubator mora kot podlago
za izkazovanje upravičenih stroškov delovanja inkubiranih podjetij predložiti seznam
inkubiranih podjetij in metodologijo za izbor
ter postopek vključevanja podjetij v podjetniški inkubator in kriterij za dodeljevanje
višine sredstev sofinanciranja inkubiranim
podjetjem.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva pravilo »de minimis«, kar pomeni, da prejemnik v treh zaporednih letih
ne more prejeti več kot 100.000 € pomoči.
Financirajo se aktivnosti v višini do 100%
upravičenih stroškov.
V. Pogoji za sodelovanje
Splošni pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega razpisa:
Prejemniki so vzpostavljeni in delujoči
tehnološki parki in podjetniški inkubatorji
ter novi, že registrirani tehnološki parki in
podjetniški inkubatorji ter inkubirana podjetja znotraj njih, ki izpolnjujeno naslednje
splošne pogoje:
A) Pravni status prejemnika, ki velja tako
za tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje
– Prejemnik mora biti samostojna pravna
oseba in mora biti registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu. Prejemnik je dolžan priložiti izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence. (Priloga št. P- I)
Razlaga terminov:
Tehnološki park je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek
delovanja podjetij z visoko tehnološko zahtevnostjo in podjetij, ki komercializirajo lastno razvojno raziskovalno dejavnost.
Podjetniški inkubator je pravna oseba,
ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za
začetek delovanja novega podjetja in nudi
infrastrukturo ter skupne storitve svetovanja podjetnikom začetnikom (inkubirancem),
kar dokaže z odobrenim programom dela
s strani upravnega organa podjetniškega
inkubatorja.
Inkubirano podjetje je podjetje, ki je:
– aktivno največ eno leto (v letu pred
vstopom v park oziroma Inkubator, podjetje
ni ustvarilo 5 mio SIT prometa iz rednega
poslovanja);
– ima manj kot 10 zaposlenih;
– deluje v prostorih tehnološkega parka
ali podjetniškega inkubatorja.
– Prejemnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Prejemnik je dolžan
priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Kolikor se za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
posebno dovoljenje ne zahteva, mora k ponudbi priložiti izjavo, da se takšno dovoljenje
ne zahteva. (Priloga št. P – II.)
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– Prejemnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Prejemnik je dolžan priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco. (Priloga
št. P – III.)
– Prejemnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
– Prejemnik ne sme biti v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in 93/02).
– Prejemnik za isti namen ni pridobil sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali
lokalnega proračuna.
– Prejemnik nima neporavnanih obveznosti do države.
– Podjetja v podjetniškem inkubatorju in
tehnološkem parku so lahko deležna spodbud le omejeno obdobje in sicer prva tri leta
delovanja. V primeru tehnoloških podjetij
se tako triletno obdobje po potrebi podaljša
s sklepom skupščine oziroma upravnega
odbora. Subjekti inovativnega okolja bodo
dejansko višino sredstev na posamezno
podjetje določali v teku trajanja pogodbe,
glede na potrebe inkubiranih podjetij v skladu s kriteriji za dodeljevanje višine sredstev
sofinanciranja, ki jih bodo prijavili v vlogi na
javni razpis. Delež subvencije stroškov mora
padati najmanj po stopnji 10% točk letno.
(Priloga št. P – IV.)
Vsa dokazila ali izjave morajo biti v originalu ali z označbo »kopija je enaka originalu« in ne smejo biti starejša od 60 dni
od dneva, ki je določen kot rok za oddajo
ponudbe.
B) Tehnična opremljenost
Tehnološki park:
Prostorski pogoji: prejemnik mora imeti
ustrezne delovne in pomožne prostore za
inkubirana podjetja, in sicer vsaj 1000 m2
v uporabni funkciji za inkubirana podjetja
(pisarniško pohištvo – miza, omara, predalčnik, miza za sestanke s 4-6 stoli, proizvodne prostore in laboratorije z opremo
ter ustrezno informacijsko in komunikacijsko
opremo, ki zagotavlja vodenje podatkovne
baze uporabnikov, pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko, arhiviranje
dokumentov v elektronski obliki in stalen
dostop do interneta, zavarovan z ustreznimi
varnostnimi zaščitnimi sredstvi).
Komunikacijska oprema: ISDN telefonska povezava, stalen dostop do interneta,
naprava za faksiranje.
Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema
za pisarniško poslovanje, optično branje in
elektronsko arhiviranje dokumentov, proti virusni program, aktivno spletno stran.
Zagotovljen ločen prostor za sprejem
uporabnikov.
Podjetniški inkubator:
Prostorski pogoji: prejemnik mora imeti
ustrezne delovne in pomožne prostore za
inkubirana podjetja in sicer vsaj 500 m2 v
uporabni funkciji za inkubirana podjetja (pisarniško pohištvo-miza, omara, predalčnik,
miza za sestanke s 4-6 stoli, proizvodne
prostore ter ustrezno informacijsko in komunikacijsko opremo, ki zagotavlja vodenje
podatkovne baze uporabnikov, pretvarjanje
pisnih dokumentov v elektronsko obliko,

in prvih sedem mesecev leta 2006. Ključne
aktivnosti na podlagi predloženega akcijskega načrta se morajo izvesti najkasneje do
30. 6. 2007.
Prejemnik mora k ponudbi predložiti
praktični primer standardnih storitev, ki jih
nudi inkubiranemu podjetju za vsako leto
delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2.
leto delovanja, 3. leto delovanja...). (Priloga
št. O – VIII.)
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v roku in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
VI. Merila za izbor ponudnikov
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega
razpisa, bo ocenila razpisna komisija. Razpisna komisija bo ocenila predložen Akcijski
načrt s pričakovanimi rezultati ter poročilo o
delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev
leta 2006 na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
Kakovost predstavljenega izvedbenega
akcijskega načrta in pričakovanih rezultatov
za obdobje od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2007 ter
poročila o delu za leto 2005 in prvih sedem
mesecev leta 2006

arhiviranje dokumentov v elektronski obliki
in stalen dostop do interneta, zavarovan z
ustreznimi varnostnimi zaščitnimi sredstvi).
Komunikacijska oprema: ISDN telefonska povezava, stalen dostop do interneta,
naprava za faksiranje.
Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema
za pisarniško poslovanje, optično branje in
elektronsko arhiviranje dokumentov, proti virusni program, aktivno spletno stran.
Zagotovljen ločen prostor za sprejem
uporabnikov.
(Priloga št. O – II.)
C) Kadrovska zasedba, ki velja tako za
tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje
Prejemnik mora predložiti izpolnjen obrazec o kadrovski strukturi iz katerega bo razvidno število zaposlenih in usposobljenost
kadra znotraj tehnološkega parka ali podjetniškega inkubatorja in mreža zunanjih strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki podpirajo
razvoj podjetij v tehnološkem parku ali podjetniškem inkubatorju.
(Priloga št. O – III).
D) Drugi pogoji, ki veljajo tako za tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje:
D.1.) Prejemnik mora k ponudbi predložiti pismo o nameri, v katerem mora biti izkazan interes za sodelovanje z institucijami
znanja (R & R organizacije, velika podjetjatudi multinacionalke). (Priloga št. O – IV.)
D.2.) Prijavijo se lahko tisti tehnološki
parki in podjetniški inkubatorji,ki:
– agotavljajo ustrezno infrastrukturo
(prostorsko, tehnično, kadrovsko) in je le-ta
ob prijavi v uporabnosti;
– ob prijavi izkazujejo najmanj 10 inkubiranih podjetij oziroma predložijo pismo o
nameri s katerim zagotavljajo, da bodo imeli
do 31. 12. 2006 vključenih vsaj 10 inkubiranih podjetij. (Priloga št. O – VI.)
D.3.) Prejemnik mora predložiti podatke o delovanju tehnološkega parka oziroma
podjetniškega inkubatorja in sicer za vsa
leta delovanja vključno z obdobjem januaravgust 2006, in sicer o:
– območju, ki ga pokriva;
– ciljnih skupinah - inkubiranih podjetjih
(število inkubiranih podjetij vključenih v tehnološki park oziroma podjetniški inkubator,
sektor dejavnosti vključenega inkubiranega
podjetja, rast števila podjetij po posameznih
letih, rast števila zaposlenih v inkubiranih
podjetjih);
– razpoložljivosti prostora-skupne površine ter stopnje zasedenosti prostora, danega v najem podjetjem do 4 leta in stopnje
uporabe podpornih storitev podjetij, ki jih
koristijo;
– rasti dodane vrednosti in dodane vrednosti na zaposlenega v povprečju za vsa
inkubirana podjetja.
Prejemnik mora predložiti jasen in transparenten opis kriterija - metodologije za izbor podjetij in postopek vključevanja podjetij
v tehnološki park ali podjetniški inkubator ter
kriterija za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem.
(Priloga št. O – VII.)
D.4.) Prejemnik mora k ponudbi predložiti
izvedbeni akcijski načrt izvajanja aktivnosti,
ki so predmet tega javnega razpisa vključno
s stroški delovanja in storitev in pričakovanimi rezultati za obdobje od 1. 8. 2006 do
30. 6. 2007 ter poročilo o delu za leto 2005
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Merilo
1 Akcijski načrt (jasnost
načrta izvedbe aktivnosti,
terminski načrt - mejniki,
pričakovani rezultati,
predstavitev indikatorjev
merjenja) in praktični model
standardnih storitev, ki jih
nudi inkubiranemu podjetju
za vsako leto delovanja
0-30 točk
2 Finančni načrt
(transparentnost finančne
konstrukcije - realna ocena
višine predvidenih stroškov
za izvajanje podpornih
aktivnosti, transparenten
izkaz upravičenih stroškov
glede na predlagane
aktivnosti) 0-20 točk
3 Usposobljenost za izvedbo
akcijskega načrta (tehnična
infrastruktura, zagotavljanje
skupnih storitev, kadrovska
zasedba, povezava z
institucijami znanja,
organizacijska struktura)
0-20 točk
4 Poročilo o delu za leto 2005
in prvih šest mesecev leta
2006 (doseganje merljivih
rezultatov - rast števila
inkubiranih podjetij...) 0-30
točk
SKUPAJ

Najvišje
število
točk

30

20

20

30
100

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi podatkov iz dospelih pravilnih ponudb
izdela podlage za določanje višine točk znotraj meril pod 1., 2., 3. in 4.
Maksimalno število točk je skupaj 100.
Na podlagi ocenjevanja vlog se pripravi
izbor prejemnikov sredstev. Kolikor bi se izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje
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za sofinanciranje, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino
doseženih točk tako, da imajo prednost pri
dodelitvi vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enako oceno
in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni kriterij:
rast števila zaposlenih.
Kolikor bo več vlog ustrezalo istemu kriteriju, pa vrstni red evidentiranega prejema
vlog na Javni agenciji RS za podjetništvo in
tuje investicije.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje določene s tem razpisom in bodo v
postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60
točk.
VII. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2006 znaša
300,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje
in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za
leto 2006.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2007 znaša do
200,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje
in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za
leto 2007.
Naročnik bo za obdobje sofinanciranja
v letu 2007 sklenil aneks k pogodbi za leto
2006, ki mu bo podlaga potrjen Program in
finančni načrt naročnika za leto 2007.
Način dodeljevanja sredstev
Za posamezen subjekt inovativnega okolja se določi višina sofinanciranja na naslednji način:
– 12,000.000 SIT za stroške delovanja
po pravilu »de minimis« za tehnološki park
oziroma podjetniški inkubator.
Sofinanciranje posameznega inkubiranega podjetja se določi po pravilu »de minimis« glede na razpoložljiva sredstva, vendar
največ 2,250.000 SIT za netehnološko podjetje oziroma 1,725.000 SIT za tehnološko
podjetje.
VIII. Obdobje za porabo sredstev: program spodbujanja inovativnega okolja se
izvaja več let, zato se upoštevajo stroški, ki
nastajajo v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6.
2007, s tem, da se za leto 2006 šteje obdobje porabe od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2006 in
za proračunsko leto 2007 se šteje obdobje
porabe od 1. 11. 2006 do 30. 6. 2007.
IX. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo popolne vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: Javna
agencija za podjetništvo in tuje investicije, p.p. 3912, 1001 Ljubljana, do vključno
22. 9. 2006 (velja poštni žig do vključno
22. 9. 2006) ali oddati v glavno pisarno Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (WTC
8. nadstropje) do 22. 9. 2006 do 10. ure, v
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis« z navedbo naslova »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in
delovanja tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev ter inkubiranih podjetij v okviru
le-teh v letih 2006 in 2007 « in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Osebno
predložene vloge bomo sprejemali na Javni
agenciji za podjetništvo in tuje investicije
vsak delovni dan do 14. ure, oziroma najkasneje do 22. 9. 2006 do 10. ure.
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Odpirajo se samo v roku prispele, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Vloge, ki bodo prispele po roku se kot
prepozne zavržejo in se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
X. Datum odpiranja
Odpiranje vlog bo javno in bo 25. 9. 2006
ob 11. uri, v prostorih Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k
dopolnitvi vloge v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vsebina akcijskega načrta izvajanja aktivnosti in poročila o delu ni predmet dopolnitve.
XI. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o izboru pisno obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
XII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu http://www.japti.si
ali na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni
dan do 15. ure, (telefon 01/ 589-18-96).
XIII. Dodatne informacije
Prijavitelj lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega
zaprosila na elektronskem naslovu: petra.drobne@japti.si ali pisno na naslovu
naročnika s pripisom oziroma sklicem na
»Javni razpis tehnološki parki in podjetniški
inkubatorji«, najkasneje tri dni pred iztekom
roka za oddajo vlog, do srede, 20. 9. 2006.
Seznam prilog in obrazcev, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi:
Priloge 1 (izpisi, potrdila, izjave, ipd.)
1. Izpisek iz sodne ali druge evidence o
registraciji – priloga št. P – I.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence oziroma izjava, da se
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila takšno dovoljenje
ne zahteva – priloga št. P – II.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – priloga št. P – III.
4. Priloga št. P – IV. – Izjava, da podjetja
v podjetniškem inkubatorju in tehnološkem
parku niso deležna spodbud več kot tri leta
5. Priloga št. P – V. – Izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence in ustanovni ali
drugi ustrezni akt.
6. Priloga št. P – VI. – Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije
7. Priloga št. P – VII. – Izjava, da ponudnik na dan 31. 12. 2005 ni bil v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in
93/02).
8. Priloga št. P – VIII. – Izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do
države.
Priloge 2 (obrazci)
1. Osnovni prijavni obrazec – priloga št.
O – I.
2. Tehnična opremljenost – priloga št.
O – II.
3.Kadrovska zasedba – priloga št.
O – III.

4. Pismo o nameri – priloga št. O – IV.
5. Število inkubiranih podjetij znotraj tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja
– priloga št. O –V.
6. Podatki o delovanju tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja za vsa leta
delovanja vključno z obdobjem januar-julij
2006 ter jasen in transparenten opis kriterija
- metodologije za izbor podjetij in postopek
vključevanja podjetij v tehnološki park ali
podjetniški inkubator ter kriterija za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem – priloga št. O – VI.
7. Akcijski načrt za obdobje od 1. 7. 2006
do 31. 12. 2006, Poročilo o delu za leto
2005 in in prvih šest mesecev leta 2006,
predložitev praktičnega modela standardnih
storitev za inkubirana podjetja za vsako leto
delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2.
leto delovanja, 3. leto delovanja...) – priloga
št. O – VII.
8. Vzorec pogodbe – priloga št. O –
VIII.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 103/2006

Ob-25124/06

Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Proračuna RS za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06), Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002–2006, Programa dela ter
Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2006, na katerega je Vlada
Republike Slovenije dala soglasje na 85.
redni seji, dne 24. 8. 2006 in Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št.
40-1664/2004), Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in
delovanja univerzitetnih podjetniških
inkubatorjev v letih 2006 in 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
II. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je spodbujanje hitrejše
uporabe znanja in nastajanja novih, tehnološko zahtevnih produktov ali storitev ter povečanje pretoka znanja med izobraževalnimi
in raziskovalnimi institucijami ter gospodarstvom s krepitvijo inovacijske infrastrukture
za ustvarjanje in pretok znanja.
Univerzitetni podjetniški (spin-off) inkubator je instrument, ki ponuja študentom,
profesorjem in tudi drugim strokovnjakom
prostorske, materialne (raziskovalna in tehnološka oprema) možnosti in ustrezno strokovno podporo (tehnološko razvojne in poslovne storitve) za preverjanje njihovih idej
pred komercializacijo.
Cilji razpisa so:
– spodbujanje delovanja že vzpostavljenih univerzitetnih podjetniških inkubatorjev
ter spodbujanje vzpostavljanja novih spin-off
inkubatorjev na univerzah in drugih visokošolskih zavodih;
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– zagotavljanje pogojev za podporo preizkušanju novega znanja in idej, ki nastajajo
v okviru visokošolskega študija kot potencialne podjetniške priložnosti za realizacijo
v obstoječih ali novih podjetjih- na znanju
temelječih enotah malega gospodarstva;
– povečanje števila novoustanovljenih
podjetij, ki uvajajo nove tehnologije, ki izhajajo iz univerzitetnih ali drugih javnih raziskovalnih del in pospešujejo ekonomsko rast
ter ustvarjajo nova delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo.
V okviru razpisa želimo nadaljevati s
spodbujanjem delovanja že vzpostavljenih
podjetniških inkubatorjih na univerzah.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za delovanje univerzitetnih
podjetniških inkubatorjev ter zagotavljanje
tehničnih pogojev za njihovo delovanje.
IV. Upravičeni stroški
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije (JAPTI) bo sofinancirala upravičene stroške delovanja in storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev, nastalih
v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 (s
tem, da se za proračunsko leto 2006 štejejo
stroški nastali v obdobju od 1. 1. 2006 do
31. 10. 2006 in za proračunsko leto 2007
stroški nastali v obdobju od 1. 11. 2006 do
30. 6. 2007) kot sledi:
– stroške zaposlenih v univerzitetnem
podjetniškem inkubatorju in stroške zunanjih pogodbenih sodelavcev, ki so na voljo
potencialnim podjetnikom in študentom kot
pomoč pri realizaciji podjetniške ideje;
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov zaposlenih v univerzitetnem podjetniškem inkubatorju bo prijavitelj predložil
izjave o višini plač zaposlenih na podlagi
predloženega akcijskega načrta in pričakovanih rezulatatov. Za izkazovanje upravičenih stroškov zunanjih sodelavcev bo prijavitelj predložil Podjemne pogodbe ali druge
pravne podlage o sodelovanju podpisane
s strani naročnika in zunanjega izvajalca s
priloženim poročilom o opravljenem delu in
potrjenim obračunom stroškov.
– stroške obratovanja univerzitetnega inkubatorja (stroške telekominikacijskih storitev, elektrike, rednega vzdrževanja, najema
poslovnega prostora za potrebe univerzitetnega inkubatroja...);
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov bo prijavitelj predložil pogodbo
oziroma drugo ustrezno listino, iz katere sta
jasno razvidni tržna in subvencionirana cena
najema prostora z opremo;
– stroške promocije univerzitetnega inkubatorja (stroške trženjskih storitev zunanjih
izvajalcev kot so: objava tiskanih oglasov,
oblikovanje in tiskanje promocijskega gradiva, publikacij, oblikovanje spletnih strani...);
Dokazilo: za izkazovanje upravičenih
stroškov trženjskih storitev, ki jih opravljajo
zunanji sodelavci bo prijavitelj predložil Podjemne pogodbe ali druge pravne podlage o
sodelovanju podpisane s strani naročnika in
zunanjega izvajalca s priloženim poročilom
o opravljenem delu in potrjenim obračunom
stroškov. V primeru, da zunanji izvajalec z
naročnikom za izvedbo storitve nima podpisane pogodbe, mora prijavitelj za izkazovanje upravičenih stroškov predložiti plačane
račune o opravljeni storitvi s priloženo specifikacijo stroškov.
za izvajanje naslednjih aktivnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja:

nančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in 93/02).
– Ponudnik za isti namen ni pridobil sofinanciranje iz drugih sredstev državnega
ali lokalnega proračuna. Vsi univerzitetni
inkubatorji, ki so pridobili sredstva Phare
ne smejo uveljavljati stroškov, ki nastajajo v času veljavnosti pogodbe iz naslova
Phare.
– Ponudnik nima neporavnanih obveznosti do države.
Prejemniki, ki so gospodarske družbe,
so dolžni upoštevati načelo zagotavljanja
konkurence med ponudniki, zato mora prejemnik za vsa naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega znesek, ki je določen
v trenutno veljavnem Zakonu o izvrševanju
proračuna RS za oddajo naročil male vrednosti, pridobiti najmanj tri ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije. V
primeru neupoštevanja tega načela, lahko
pride do zavrnitve zahtevka za izplačila oziroma prekinitve pogodbe.
V primeru, da ni možno pridobiti več kot
eno ponudbo, je prejemnik dolžan smiselno
uporabiti določila Zakona o javnih naročilih
za take primere.
Vsa dokazila ali izjave morajo biti v originalu ali z označbo »kopija je enaka originalu« in ne smejo biti starejša od 60 dni
od dneva, ki je določen kot rok za oddajo
ponudbe.
B) Kadrovska zasedba
Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec o kadrovski strukturi iz katerega bo razvidno število zaposlenih in usposobljenost
kadra znotraj univerzitetnega podjetniškega
inkubatorja in mreža zunanjih strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki bodo opravljali
svetovalne, promocijske in druge storitve
povezane z dejavnostjo predinkubiranja za
študente, profesorje in asistente na Visokošolskih zavodih.
(Priloga št. P – V).
D) Drugi pogoji
D.1.) Ponudnik mora predložiti podatke
o delovanju univerzitetnega podjetniškega
inkubatorja za vsa leta delovanja vključno z
obdobjem januar-avgust 2006, in sicer o:
– območju, ki ga univerzitetni inkubator
pokriva (regijska pokritost, število študentov
za vsa leta delovanja);
– številu vključenih podjetij oziroma podjetniških skupin (realizirane podjetniške ideje) v univerzitetni podjetniški inkubator in
obdobje vključitve/ mesec in leto, število izstopov podjetij po posameznih letih);
– številu opravljenih svetovanj za vključena podjetja v univerzitetni podjetniški inkubator in izvedenih razvojno-raziskovalnih (R&R)
projektov podjetij vključenih v univerzitetni
podjetniški inkubator merjeno v urah;
– številu mednarodnih projektov na katerih univerzitetni podjetniški inkubator sodeluje ter številu projektov sodelovanja z
gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in regijami ter drugimi institucijami podpornega
okolja;
– številu projektov na katerih kot univerzitetni podjetniški inkubator sodelujete oziroma katere strokovnjake iz gospodarstva
vključujete;
– promocijskih aktivnostih.
(Priloga št. P-VI)
D.2.) Ponudnik mora predložiti seznam
institucij znanja s katerimi sodeluje in podpisane izjave o sodelovanju z institucijami
znanja s strani odgovorne osebe.
(Priloga št. P – VII)

– informiranje ciljnih skupin o inkubatorski dejavnosti;
– svetovanje in pomoč pri realizaciji podjetniških pobud skupin ali posameznikov
znotraj univerze;
– zagotavljanje ustrezne infrastrukture
za preverjanje podjetniških idej;
– sodelovanje z ostalimi domačimi in tujimi institucijami podpornega okolja za podjetništvo.
Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov delovanja in storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev je v višini do
95% nastalih stroškov.
Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov delovanja in storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev za obdobje
od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 bo:
– za univerzitetni podjetniški inkubator,
katerega doseg je 10.000 študentov: 28 mio
SIT;
– za univerzitetni podjetniški inkubator,
katerega doseg je do 30.000 študentov: 37
mio SIT;
– za univerzitetni podjetniški inkubator,
katerega doseg je več kot 30.000 študentov:
47 mio SIT.
V. Pogoji za sodelovanje
Splošni pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega razpisa:
Ponudniki so že vzpostavljeni in delujoči univerzitetni podjetniški inkubatorji na
univerzah, ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
A) Pravni status ponudnika
– Ponudnik mora biti samostojna neprofitna pravna oseba, registrirana najkasneje
do 30. 6. 2006 pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Soustanovitelj univerzitetnega
podjetniškega inkubatorja je univerza oziroma obstaja med univerzo in univerzitetnim
podjetniškim inkubatorjem za opravljanje
dejavnosti predinkubiranja za ciljno skupino
študentov, profesorjev in asistentov pogodba. Ponudnik je dolžan priložiti izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence oziroma
pogodbo. (Priloga št. P- I)
Razlaga termina:
Univerzitetni podjetniški inkubator je
pravna oseba, ki zagotavlja okolje z ugodnimi pogoji za realizacijo podjetniških pobud
znotraj univerz- opravlja dejavnost predinkubiranja za ciljno skupino študentov, profesorjev in asistentov.
– Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Ponudnik je dolžan
priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. V kolikor se za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, posebno dovoljenje ne zahteva, mora k
ponudbi priložiti izjavo, da se takšno dovoljenje ne zahteva. (Priloga št. P – II.)
– Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Ponudnik je dolžan priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
(Priloga št. P – III.)
– Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
– Ponudnik ne sme biti v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o fi-
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D.3.) Ponudnik mora k ponudbi predložiti
izvedbeni akcijski načrt izvajanja aktivnosti,
ki so predmet tega javnega razpisa vključno
s stroški delovanja in storitev ter pričakovanimi rezultati za obdobje od 1. 8. 2006 do
30. 6. 2007 ter poročilo o delu za leto 2005
in prvih sedem mesecev leta 2006. Ključne
aktivnosti na podlagi predloženega akcijskega načrta se morajo izvesti najkasneje do
30. 6. 2007. (Priloga št. P – VIII)
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v roku in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
VI. Merila za izbor ponudnikov
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega
razpisa, bo ocenila razpisna komisija. Razpisna komisija bo ocenila predložen Akcijski
načrt s pričakovanimi rezultati ter poročilo o
delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev
leta 2006 na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
Kakovost predstavljenega izvedbenega
akcijskega načrta in pričakovanih rezultatov
za obdobje od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2007 ter
poročila o delu za leto 2005 in prvih sedem
mesecev leta 2006
Merilo
1 Akcijski načrt (jasnost načrta
izvedbe aktivnosti, terminski
načrt - mejniki, rezultati,
predstavitev indikatorjev
merjenja: število izvedenih
delavnic, št. projektov
z gospodarstvom, št.
vključenih strokovnjakov iz
gospodarstva v delovanje
inkubatorja, št. izvedenih
svetovanj, izvedene
promocijske aktivnosti...)
0-30 točk
2 Finančni načrt
(transparentnost finančne
konstrukcije - realna ocena
višine predvidenih stroškov
prikazana po vrstah stroškov
za izvajanje aktivnosti,
transparenten izkaz
upravičenih stroškov glede
na predlagane aktivnosti)
0-20 točk
3 Usposobljenost za
izvedbo akcijskega načrta
(prostorska in tehnična
infrastruktura, kadrovska
struktura, povezava z
drugimi institucijami znanja,
povezava s strokovnjaki
iz gospodarstva,
organizacijska struktura)
0-20 točk
4 Poročilo o delu za leto 2005
in prvih šest mesecev leta
2006 (doseganje merljivih
rezultatov - povečanje
informiranosti študentov
na območju, ki ga pokriva
inkubator; rast podjetniške
skupine glede na število
študentov...) 0-30 točk
SKUPAJ
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Naročnik bo na podlagi podatkov iz dospelih pravilnih ponudb izdelal podlage za
določanje višine točk znotraj meril pod 1.,
2., 3. in 4.
Maksimalno število točk je skupaj 100.
Na podlagi ocenjevanja vlog se pripravi
izbor prejemnikov sredstev. Kolikor bi se izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino
doseženih točk - tako, da imajo prednost pri
dodelitvi vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enako oceno
in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni kriterij:
realizacija podjetniških pobud.
Kolikor bo več vlog ustrezalo istemu kriteriju, pa vrstni red evidentiranega prejema
vlog na Javni agenciji RS za podjetništvo in
tuje investicije.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje določene s tem razpisom in bodo v
postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60
točk.
VII. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2006 znaša
75,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje
in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za
leto 2006.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2007 znaša do
100,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje
in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za
leto 2007.
Naročnik bo za obdobje sofinanciranja
v letu 2007 sklenil aneks k pogodbi za leto
2006, ki mu bo podlaga potrjen Program in
finančni načrt naročnika za leto 2007.
Način dodeljevanja sredstev
Maksimalna višina financiranja za univerzitetni podjetniški inkubator se določa
glede na omejitve na naslednji način:
– za univerzitetni podjetniški inkubator,
katerega doseg je 10.000 študentov: 28 mio
SIT,
– za univerzitetni podjetniški inkubator,
katerega doseg je do 30.000 študentov: 37
mio SIT,
– za univerzitetni podjetniški inkubator,
katerega doseg je več kot 30.000 študentov:
47 mio SIT.
VIII. Obdobje za porabo sredstev: program spodbujanja inovativnega okolja se
izvaja več let, zato se upoštevajo stroški, ki
nastajajo v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6.
2007, s tem, da se za leto 2006 šteje obdobje porabe od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2006 in
za proračunsko leto 2007 se šteje obdobje
porabe od 1. 11. 2006 do 30. 6. 2007.
IX. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo popolne vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: Javna
agencija za podjetništvo in tuje investicije, p.p. 3912, 1001 Ljubljana, do vključno
22. 9. 2006 (velja poštni žig do vključno
22. 9. 2006) ali oddati v glavno pisarno Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (WTC
8. nadstropje) do 22. 9. 2006 do 10. ure,
v ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis« z navedbo naslova »Javni

razpis za sofinanciranje izvajanja aktivnosti
in delovanja univerzitetnih podjetniških inkubatorjev v letih 2006 in 2007« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Osebno
predložene vloge bomo sprejemali na Javni
agenciji za podjetništvo in tuje investicije
vsak delovni dan do 14. ure, oziroma najkasneje do 22. 9. 2006 do 10. ure.
Odpirajo se samo v roku prispele, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Vloge, ki bodo prispele po roku se kot
prepozne zavržejo in se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
X. Datum odpiranja
Odpiranje vlog bo javno in bo 25. 9. 2006
ob 12. uri, v prostorih Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k
dopolnitvi vloge v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vsebina akcijskega načrta izvajanja aktivnosti in poročila o delu ni predmet dopolnitve.
XI. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o izboru pisno obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
XII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu http://www.japti.si
ali na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni
dan do 14. ure, (telefon 01/589-18-96).
XIII. Dodatne informacije: prijavitelj lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo
vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na podlagi pisnega zaprosila na elektronskem naslovu: petra.drobne@japti.si ali pisno na naslovu naročnika s pripisom oziroma sklicem na »Javni razpis univerzitetni
podjetniški inkubatorji«, najkasneje tri dni
pred iztekom roka za oddajo vlog, do srede,
20. 9. 2006.
XIV. Seznam prilog in obrazcev, ki jih je
potrebno predložiti v ponudbi:
Priloge 1 (izpisi, potrdila, izjave, ipd.)
1. Izpisek iz sodne ali druge evidence o
registraciji – priloga št. P – I.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence oziroma izjava, da se
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila takšno dovoljenje
ne zahteva – priloga št. P – II.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – priloga št. P – III.
4. Priloga št. P – IV. – Izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence in ustanovni ali
drugi ustrezni akt.
5. Priloga št. P – V. – Izjava, da ponudnik
ni v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije
6. Priloga št. P – VI. – Izjava, da ponudnik na dan 31. 12. 2005 ni bil v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in
93/02).
7. Priloga št. P – VII. – Izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do
države.
Priloge 2 (obrazci)
1. Osnovni prijavni obrazec – priloga št.
O – I.
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2. Tehnična opremljenost – priloga št. O
– II.
3. Kadrovska zasedba – priloga št. O
– III.
4. Pismo o nameri – priloga št. O – IV.
5. Število inkubiranih podjetij znotraj tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja
– priloga št. O –V.
6. Podatki o delovanju tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja za vsa leta
delovanja vključno z obdobjem januar-julij
2006 ter jasen in transparenten opis kriterija
- metodologije za izbor podjetij in postopek
vključevanja podjetij v tehnološki park ali
podjetniški inkubator ter kriterija za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem – priloga št. O – VI.
7. Akcijski načrt za obdobje od 1. 7. 2006
do 31. 12. 2006, Poročilo o delu za leto
2005 in in prvih šest mesecev leta 2006,
predložitev praktičnega modela standardnih
storitev za inkubirana podjetja za vsako leto
delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2.
leto delovanja, 3. leto delovanja...) – priloga
št. O – VII.
8. Vzorec pogodbe – priloga št. O –
VIII.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije

občin, članic Konzorcija za razvojne naloge
Podravja, in s tem večanje konkurenčnosti
podravskih podjetij in regije kot celote.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov formalnega izobraževanja in neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja
zaposlenih v mikro, malih in srednjih podjetjih (MMSP).
Predloženi projekti izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih lahko vsebujejo
več različnih programov usposabljanja in izobraževanja, ki se glede na namen in vsebino uvrščajo pod:
– neformalno izobraževanje ali usposabljanje,
– formalno izobraževanje.
Neformalno izobraževanje in usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in
praktičnega znanja, uporabnega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu
zaposlenega pri potencialnem prejemniku
sredstev.
Programe neformalnega izobraževanja
in usposabljanja pri potencialnem prejemniku sredstev lahko izvajajo zunanji izvajalci,
ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost ali zunanji strokovnjaki – posamezniki, ki izkazujejo reference s področja, ki je
predmet neformalnega izobraževanja in
usposabljanja.
Formalno izobraževanje zajema verificirane programe za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe, ki jih lahko izvajajo le za
to registrirane izobraževalne institucije.
Kraj izvajanja izobraževanja in usposabljanja: izobraževanje in usposabljanje se
lahko izvaja v Republiki Sloveniji.
4. Potencialni prejemniki sredstev: mikro,
mala in srednje velika podjetja s sedežem
v občinah članicah Konzorcija za razvojne naloge Podravja: Benedikt, Cerkvenjak,
Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na
Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Rače-Fram,
Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica,
Starše, Sveta Ana in Šentilj.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški šolnin (v šolskem letu 2006/2007) in stroški programov
izobraževanja in usposabljanja.
V primeru sofinanciranja formalnega izobraževanja je upravičen strošek šolnine
verificiranega programa izobraževanja v višini po uradno sprejetem ceniku oziroma
računu izvajalca.
V primeru sofinaciranja neformalnega izobraževanja in usposabljanja je upravičen
strošek izvedbe izobraževanja in usposabljanja v višini po uradno sprejetem ceniku
izvajalca, uradni ponudbi oziroma računu
izvajalca.
Upravičeni stroški so torej:
– stroški šolnin verificiranih programov
izobraževanja,
– stroški programa usposabljanja izvedenega s strani zunanjega izvajalca, ki ima
registrirano dejavnost izobraževanja,
– stroški programa usposabljanja izvedenega s strani zunanjega strokovnjaka-posameznika, ki izkazuje reference s področja,
ki je predmet programa neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
Neupravičeni stroški so:
– stroški programa usposabljanja izvedenega s strani samega potencialnega prejemnika sredstev,

Št. 443/06
Ob-24919/06
V skladu z Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Parc. št. 922/1, travnik v izmeri 7047 m2,
vpisana pri vl.št. 166, k.o. Hruševje in parc.
št. 907/6 travnik v izmeri 206 m2, vpisana
pri vl. št. 409, k.o. Hruševje, zemljišča se
po planu nahajajo v območju proizvodnih,
obrtnih in kmetijskih dejavnosti, vrednost zemljišč znaša 43,518.000 SIT, 20% DDV pa
znaša 8,703.600 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišč 52,221.600
SIT oziroma 217.916,88 EUR. Zemljišči se
prodajata v kompletu.
Za preračunavanje označene pogodbene vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1 evro =
239,640 tolarja).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 22. 9.
2006, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-9/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki
na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po prejemu pisnega obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 27. 9. 2006 ob 14 .uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 6/2006

Ob-25053/06

Na podlagi Programa pomoči podjetjem
pri razvoju človeških virov (točka 2.2. iz Delovnega in finančnega načrta eim, Sklada
za razvoj in usposabljanje človeških virov
za leto 2006), Delovnega in finančnega načrta eim, Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov za leto 2006, Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji
in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja, z dne 9. 6. 2006, Pogodbe o
opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in
financiranjem programov in projektov eim,
Sklada za razvoj in usposabljanje človeških
virov za obdobje 2005-2009, z dne 24. 8.
2005, in Multilateralne pogodbe o izvajanju in financiranju programov in projektov
eim, Centra razvoja človeških virov za leto
2006, z dne 14. 6. 2006, Sklepa o interni
organizaciji o preimenovanju eim, PE Sklada razvoja človeških virov v Center razvoja
človeških virov, z dne 31. 3. 2006, mnenja
Ministrstva za finance za pomoči po pravilu
»de minimis«, z dne 11. 8. 2006, Ekonomski
institut Maribor d.o.o., PE Center razvoja
človeških virov, Razlagova ulica 22, 2000
Maribor, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja in
usposabljanja za mikro, mala in srednja
podjetja na območju občin, članic
konzorcija za razvojne naloge Podravja
1. Naročnik: Ekonomski institut Maribor
d.o.o., PE Center razvoja človeških virov,
Razlagova ulica 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Center).
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetjih s sedežem na območju
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– potni stroški zaposlenih, ki se usposabljajo oziroma izobražujejo,
– potni stroški zunanjih strokovnjakovposameznikov.
Potencialni prejemniki sredstev lahko
kandidirajo za sofinanciranje programov izobraževanja in usposabljanja, katerih začetek je med 1. 1. 2006 ter 15. 12. 2006.
Program izobraževanja ali usposabljanja, ki
se je začel pred datumom objave tega javnega razpisa, se lahko sofinancira samo v
primeru, če je na dan objave javnega razpisa še v teku in hkrati ustreza pogojem razpisa. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti
je 15. 12. 2007.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati potencialni prejemniki sredstev
Ciljna skupina so:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki;
– mikro podjetja z največ 10 zaposlenimi,
mala podjetja z največ 50 zaposlenimi ali
srednje velika podjetja z največ 250 zaposlenimi (kriterij za določitev velikosti podjetja
je zgolj število zaposlenih);
– zgoraj navedeni subjekti, ki imajo registriran sedež v občinah članicah Konzorcija za razvojne naloge Podravja (Benedikt,
Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na
Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica,
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Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana in Šentilj);
– subjekti, ki še niso prejeli oziroma dosegli praga 100.000 EUR državnih pomoči
v obdobju treh let v skladu s pravilom »de
minimis«.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati potencialni prejemniki sredstev:
Potencialni prejemniki sredstev morajo,
razen pogoja za uvrstitev v ciljno skupino,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
2. da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
3. da za projekt, za katerega podajajo
vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali iz sredstev EU;
4. da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih,
lokalnih ali evropskih sredstev;
5. da niso podjetja iz dejavnosti transporta, kmetijstva in ribištva.
7. Merila za izbor
Projekt izobraževanja in usposabljanja
bo ocenjen po naslednjih merilih:

Merilo

Maks.
število
točk

1. Dejavnost podjetja
Predelovalne dejavnosti, gradbeništvo
Ostale dejavnosti

10 točk
10 točk
5 točk

2. Izkaz poslovanja vlagatelja v bilančnem letu 2005
Vlagatelj izkazuje pozitivno poslovanje
Vlagatelj izkazuje negativno poslovanje

10 točk
10 točk
0 točk

3. Utemeljenost načrta razvoja kadrov glede na potrebe podjetja
Načrt razvoja kadrov odgovarja na prepoznane potrebe podjetja in
je dokumentiran
Načrt razvoja kadrov odgovarja na prepoznane potrebe podjetja,
vendar ni dokumentiran
Načrt razvoja kadrov delno odgovarja na prepoznane potrebe podjetja
Načrt razvoja kadrov ne odgovarja na prepoznane potrebe podjetja

25 točk

20 točk
10 točk
0 točk

4. Utemeljenost projekta izobraževanja in usposabljanja glede na
načrt razvoja kadrov podjetja
Projekt izobraževanja in usposabljanja sledi ciljem načrta razvoja podjetja
Projekt izobraževanja in usposabljanja delno sledi ciljem načrta razvoja podjetja
Projekt izobraževanja in usposabljanja ne sledi ciljem načrta razvoja podjetja

25 točk
25 točk
15 točk
0 točk

5. Povprečna višina sredstev zaprošenega sofinanciranja na zaposlenega,
vključenega v projekt izobraževanja in usposabljanja
do 50.000 SIT
od 50.001 do 150.000 SIT
od 150.001 do 250.000 SIT
od 250.001 do 350.000 SIT

10 točk
10 točk
5 točk
3 točke
1 točka

6. Razmerje zaprošenega sofinanciranja med programi formalnega
in neformalnega izobraževanja/usposabljanja
Projekt izobraževanja vključuje samo neformalno izobraževanje/usposabljanje
Projekt izobraževanja vključuje sredstva za formalno izobraževanje do višine
30% in sredstva za neformalno izobraževanje/usposabljanje do višine 70%
Projekt izobraževanja vključuje sredstva za formalno izobraževanje do višine
80% in sredstva za neformalno izobraževanje/usposabljanje do višine 20%
Projekt izobraževanja vključuje sredstva samo za formalno izobraževanje
7. Delež lastnih sredstev glede na celotno vrednost projekta izobraževanja
in usposabljanja
Potencialni prejemnik sredstev zagotavlja vsaj 20% večji delež
lastnega sofinanciranja kot minimalen
Potencialni prejemnik sredstev zagotavlja vsaj 10% večji delež
lastnega sofinanciranja kot minimalen
Maksimalno število točk skupaj:
Minimalno število točk, da se vloga izbere:

25 točk

10 točk
10 točk
5 točk
3 točke
1 točka
10 točk
10 točk
5 točk
100 točk
52 točk

Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene
z najmanj 52 točkami (prag za izbor). V primeru večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev, bodo izbrane tiste vloge, ki
bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da
bo več vlog doseglo isto število točk in ne bo
dovolj sredstev, bo komisija določila nižji odstotek sofinanciranja prijavljenih projektov,
glede na preostala razpoložljiva sredstva.
Pri čemer bo vsem izbranim vlagateljem, ki
bodo dosegli isto število točk, znižala vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov
prijavljenega projekta za enak delež.
8. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih, ki so se/se bodo
pričela v obdobju od 1. 1. 2006 do 15. 12.
2006 znaša skupaj 10,000.000 SIT.
Sredstva so zagotovljena s strani občin
članic Konzorcija za razvojne naloge Podravja na podlagi Multilateralne pogodbe o
izvajanju in financiranju programov in projektov eim, Centra razvoja človeških virov,
za leto 2006 z dne 14. 6. 2006.
9. Višina in delež sofinanciranja
Potencialni prejemnik sredstev lahko na
razpisu zaprosi za sofinanciranje projekta
izobraževanja oziroma usposabljanja v skupni višini največ 3.000.000,00 SIT oziroma
največ 350.000,00 SIT na posameznega
zaposlenega, t.j. udeleženca izobraževanja/usposabljanja.
Potencialni prejemnik sredstev v vlogi
opredeli celotne predvidene upravičene
stroške za projekt in za posamezne programe znotraj projekta, dodeljevalec sredstev
pa bo na podlagi meril določil delež sofinanciranja.
Programi formalnega izobraževanja
bodo sofinancirani v višini do 50%, programi neformalnega izobraževanja/usposabljanja pa v višini do 75% celotnih upravičenih
stroškov posameznega programa oziroma
največ 350.000 SIT na zaposlenega.
Sredstva bodo izbranim prejemnikom
sredstev izplačana na podlagi sklenjenih pogodb, predloženih dokazil o nastalih celotnih
upravičenih stroških, potrjenega poročila in
zahtevka, ki so jih izbrani prejemniki Centru
dolžni dostaviti najkasneje do 15. 12. 2006.
Da jih lahko prejemnik sredstev uveljavlja, morajo obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem:
– vsi stroški morajo biti dokazljivi, s kopijo računa, izdanega na podlagi pogodbe
oziroma naročilnice in dokazila o plačilu, potrdilom o vpisu in pogodbo o izobraževanju
(za formalno izobraževanje).
– stroški DDV so upravičeni le, če jih dejansko in dokončno nosi prejemnik sredstev
v delu, ki se ne povrne. DDV, ki ga je moč na
kakršen koli način izterjati, ne more veljati
za upravičen strošek; tudi, če ga prejemnik
sredstev nikoli ne izterja. Prejemnik sredstev je dolžan k poročilu priložiti tudi izjavo
o odbitnem deležu DDV.
Prejemnik sredstev je upravičenost stroška po končnem programu izobraževanja
oziroma usposabljanja dolžan dokazati tudi
z dokazili o uspešno zaključenem programu (diploma, potrdilo o udeležbi, certifikat,
potrdilo o opravljenih izpitih in vpisu v višji
letnik ipd.), ki ga mora na Center dostaviti
najkasneje do 15. 12. 2007.
10. Vloga in potrebna dokumentacija
Potencialni prejemniki sredstev lahko
sredstva za sofinanciranje na podlagi tega
razpisa pridobijo na podlagi popolne vloge,
ki vsebuje naslednjo dokumentacijo:
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a) Vloga (izpolnjen Obrazec št. 1);
b) Izjava (izpolnjen, podpisan in žigosan
Obrazec št. 2);
c) Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan
in žigosan Obrazec št. 3);
d) Dokazilo o registraciji (velja tudi kopija):
– izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe registrirane po ZGD; ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike;
e) Dokazilo o prihodku vlagatelja v letu
2005 (velja tudi kopija):
– za gospodarske družbe: BON-1 obrazec za leto 2005;
– za samostojne podjetnike obrazec
Davčni obračun akontacije dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leto 2005 ali BON-1 obrazec za
leto 2005.
Potrebna dokumentacija (razpisni obrazci) se dobi v prostorih Ekonomskega instituta Maribor d.o.o., PE Center razvoja
človeških virov, Pobreška cesta 20, Maribor,
na podlagi pisnega zaprosila na elektronski
naslov info@center-rcv.org in na spletnih
straneh Centra http://www.center-rcv.org
11. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog:
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom potencialnega prejemnika sredstev ter vidno
oznako: »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za MMSP na območju Konzorcija za
razvojne naloge Podravja«.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene potencialnemu prejemniku sredstev.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
naslov Ekonomski institut Maribor d.o.o., PE
Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
Tiste vloge, ki bodo posredovane s pošto
morajo biti poslane priporočeno.
Roki za predložitev vlog (do porabe sredstev in zaprtja razpisa):
1. rok: 6. oktober 2006 do 12. ure;
2. rok: 17. november 2006 do 12. ure.
Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo
ustrezno označene in bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov.
Vloge, ki bodo prispele po roku, določenem za 1. odpiranje, bodo odprte v 2. roku,
oziroma v primeru zaprtja javnega razpisa
neodprte vrnjene potencialnemu prejemniku sredstev.
Vse vloge, ki bodo prispele po 2. roku za
oddajo vlog, bodo neodprte vrnjene potencialnemu prejemniku sredstev.
Posamezni potencialni prejemnik sredstev lahko na razpis predloži le eno vlogo. Če bo posamezni potencialni prejemnik
sredstev na posamezen razpisni rok vložil
več kot eno vlogo, ne bo ocenjena nobena
od prejetih vlog in mu bodo vse vrnjene. Če
bo posamezni potencialni prejemnik sredstev na razpis v različnih rokih vložil več
kot eno vlogo, pa bo ocenjena le prva od
prejetih vlog.
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Center
najkasneje 14 dni pred naslednjim rokom
za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS
zaprtje razpisa.
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog:
Odpiranje vlog za 1. rok je: 9. oktober
2006 ob 12. uri v prostorih Ekonomskega

sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske
pravice nosi kupec.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
4. Pred posredovanjem obvestila o izbiri
prodajalec ponudi nepremičnino najemniku
– predkupnemu upravičencu po najvišji ponujeni ceni.
5. Če predkupni upravičenec ne izkoristi
predkupne pravice, kupec vstopi v pravni
položaj najemodajalca z vsemi pravicami in
obveznostmi iz najemne pogodbe.
6. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. Plačana varščina pa mu zapade v
korist prodajalca.
7. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. V kolikor najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen in varščina
zapade v korist prodajalca.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z
izpisom iz sodnega registra.
2. Za resnost ponudbe je obveznost zainteresiranega kupca plačati varščino v višini 5,000.000 SIT na račun Banke Slovenije št. 01000-0000100090, sklic na številko
05312709226-3300 s pripisom javni razpis
za prodajo poslovnih prostorov. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
(a) ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta ter davčno
številko in številko TRR,
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni ter id. št. za DDV, matično številko in
številko TRR;
(b) overjeno pooblastilo pri notarju, v primeru, da ponudnik ponudbo poda po pooblaščencu;
(c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
(d) dokazilo o plačani varščini;
(e) izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 10. 2006, do
11. ure na naslov: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek izbire:
1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane.

instituta Maribor d.o.o., PE Center razvoja
človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor.
Odpiranje vlog za 2. rok je: 17. november
2006 ob 12. uri v prostorih Ekonomskega
instituta Maribor d.o.o., PE Center razvoja
človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor.
Odpiranje vlog ni javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog, skladno z 10.
točko tega javnega razpisa. Potencialnega
prejemnika sredstev, katerega vloga je nepopolna, se v roku 5 dni od odpiranja vlog
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, katere potencialni prejemnik sredstev ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
komisija s sklepom zavrže. Pozor – rok za
dopolnitev vlog ne bo daljši od 5 dni!
Vloge, za katere bo komisija ugotovila,
da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija
in jih ocenila v skladu z merili, navedenimi
v točki 7. tega javnega razpisa. V skladu z
merili bodo tako izbrani projekti z najvišjim
številom točk do porabe celotnih razpisanih
sredstev.
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Center
najkasneje 14 dni pred naslednjim rokom
za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS
zaprtje razpisa.
13. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega
razpisa
Potencialni prejemniki sredstev bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 21 dni od vsakokratnega odpiranja
vlog.
14. Informacije: Potencialni prejemniki
sredstev lahko dobijo dodatne informacije
na zastavljena pisna vprašanja, ki jih naslovijo na elektronski naslov: info@centerrcv.org, ali po pošti na naslov: Ekonomski
institut Maribor d.o.o., PE Center razvoja
človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor, najkasneje sedem dni pred vsakokratnim potekom roka za oddajo ponudb.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na
spletni strani Centra http://www.centerrcv.org (sekcija »Ne prezrite«).
Ekonomski institut Maribor d.o.o.,
PE Center razvoja človeških virov
Št. 33.30-1325/06

Ob-24664/06

Javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana.
II. Predmet prodaje: poslovni prostori v
poslovni zgradbi Glavni trg 17 v Mariboru,
v I. nadstropju, 7 sob in sanitarij v skupni
izmeri 305,94m2. Poslovna stavba je bila
zgrajena na delu parc. št. 1741, pripisane
zk. vl. št. 997 in delu parc. št. 2163, pripisane zk. vl. št. 832, obe k.o. Maribor – grad.
Navedena nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo in je prosta vseh bremen.
Poslovni prostori so oddani v najem za
nedoločen čas. Najemnik ima do najetih
prostorov predkupno pravico v skladu z najemno pogodbo.
III. Pogoji prodaje:
1. Izhodiščna cena za nepremičnino je
58,681.700 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami. Vse dajatve v zvezi s
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2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
4. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 45 dni po izteku roka za prijavo.
5. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o prodaji nepremičnine pri Peter Petrovčič, tel. 01/471-95-09.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Banka Slovenije
Št. 414-06-3/2004-1801
Ob-24631/06
Mestna občina Novo mesto na podlagi
15. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 87/99, 47/02 in 60/04) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto
1. Naročnik – koncedent: Mestna občina
Novo mesto.
2. Naslov koncedenta: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-29, faks
07/393-92-72.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest v Mestni občini Novo mesto.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: Predvidena je oddaja sklopov: za občinske ceste po
seznamu A in za občinske ceste po seznamu
B. Sprejemljiva je prijava prijavitelja za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj.
5. Kraj izvedbe: koncesija se podeli za
občinske ceste v Mestni občini Novo mesto,
ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 40/01).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih prijav ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Mestna občina
Novo mesto bo podelila koncesijo za obdobje dveh let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma od 10. 11. 2006 do
10. 11. 2008, z možnostjo podaljšanja vsako
leto za eno leto z aneksom, vendar največ
do štirih let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame na naslovu Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novi
trg 6/III, 8000 Novo mesto, Nataša Engel,
07/393-92-29, kontaktna oseba za dajanje
dodatnih informacij je Mirko Grahek, tel.
07/393-92-97.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame od dneva objave razpisa do 16. 10. 2006, in sicer vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je prijavitelj dolžan poravnati stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT, kar prijavitelj
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dokaže s predložitvijo virmana. Znesek se
nakaže na podračun Mestne občine Novo
mesto, št. 01285-0100015234, s pripisom
»koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: prijave bo Mestna
občina Novo mesto sprejemala do petka,
16. 10. 2006 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom:
»prijava, ne odpiraj – koncesija za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest« in navedbo številke objave v
Uradnem listu RS. Naslov pošiljatelja mora
biti označen na hrbtni strani kuverte.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6/III, soba št.
94, 8000 Novo mesto.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bančna garancija za resnost prijave v višini
15,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine prijaviteljev v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: Ponudnik mora izpolnjevati
tudi pogoje, določene v 7. členu Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99, 47/02
in 60/04).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,
102/00, 30/01 in 33/03), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 40/01 in 11/02),
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 87/99,
47/02 in 60/04), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/01) in Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 65/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati prijava in predvideni datum odločitve o sprejemu prijave: Prijava mora veljati najmanj
60 dni od dneva odpiranja prijav. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
20. 10. 2006.
Merila za ocenitev prijav:
1. Cenovno opredeljen program vzdrževanja – 80 točk,
2. Rok plačila – 5 točk,
3. Dosedanje izkušnje prijavitelja (reference) – 12 točk,
4. Druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj
– organizacijska usposobljenost (pridobljen
certifikat kakovosti) – 3 točke.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: Prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja z upravno odločbo v roku največ
21 dni od odpiranja prijav.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odpošiljanja zahtevka za objavo: 29. 8. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Št. 122-7/2006
Ob-24647/06
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 13/06), Odloka
o proračunu občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05, 13/06 in 57/06) in 34.
člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 18/04 in 33/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov/projektov v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov/projektov ter dejavnosti:
a) sofinanciranje projekta – obnova nekdanjega največjega zbirnega taborišča za
izgon Slovencev – gradu Rajhenburg v Brestanici,
b) sofinanciranje programov in redne dejavnosti društev oziroma združenj, katerih
člani imajo status borca,
c) sofinanciranje programov in redne dejavnosti društev oziroma združenj, katerih
člani imajo status vojnega invalida,
d) sofinanciranje projekta – izdaja brošure o delovanju dela društva oziroma organizacije ali njegove podružnice, katerih člani
imajo status izgnancev.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– da imajo urejeno registracijo v skladu
z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto
pred objavo tega razpisa,
– da imajo sedež v Občini Litija ali da bo
program/projekt izveden za občane Občine
Litija,
– da bo program oziroma projekt izveden
v letu 2006.
Kriterij pod drugo alinejo se za sofinanciranje projekta/programa, določenega pod
1./točka a, upošteva glede na zgodovinske
dogodke.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji
prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Litija in v koliki meri je program oziroma
projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Merilo za izbor
Navedeni projekti/programi iz 1. točke
tega besedila se bodo sofinancirali v enkratnem znesku, kar pomeni, da bo sredstva za
posamezen program/projekt pridobil samo
en predlagatelj, ki bo v največji meri izpolnjeval pogoje tega razpisa. V primeru, da se
bo na posamezen program/projekt prijavilo
več kandidatov, bo sredstva prejel tisti, ki bo
prvi oddal prijavo.
V kolikor se na posamezne programe/projekte, določene v prvi točki tega raz-
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pisa, ne bo prijavil nihče, se bodo sredstva,
odobrena za tisti program, sorazmerno porazdelila na ostale programe.
4. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 500.000
SIT, v skladu s predmetom tega razpisa iz
1. točke in merilom za izbor pa so razpisana
sredstva v višini:
a) 50.000 SIT za projekt določen pod
1./ točka a,
b) 150.000 SIT za programe / projekte
ter dejavnosti določene pod 1./ točka b,
c) 100.000 SIT za programe / projekte ter
dejavnosti določene pod 1./ točka c,
d) 200.000 SIT za projekt določen pod
1./ točka d.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2006 za programe/projekte za katere so namenjena.
6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do petka, 15. 9. 2006, osebno na Občino Litija, Oddelku za družbene dejavnosti,
soba 52 do 10. ure.
Predlogi morajo biti predloženi v zaprtih
ovojnicah z oznako »ne odpiraj – sofinanciranje programov / projektov v letu 2006«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis bo 15. 9. 2006 ob 11. uri in
ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji prijave
ne bodo dopolnili, bo predlog izločen kot
nepopolna prijava.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov.
Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli
sklep o izboru programov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo
hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
V kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8
dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil
svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev
sredstev.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52),
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene
dejavnosti, soba 52, tel. 01/896-34-38.
Občina Litija

davka na promet nepremičnin ali DDV za
zemljišča iz točke 1, 2, 3, 5, 6, 7 in 8, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Nezazidana stavbna zemljišča iz točke 5,
6, 7 in 8 so oddaljena le 500 m od strogega
centra mesta Gornja Radgona z možnostjo
priključevanja na komunalno infrastrukturo in
dostopom iz Delavske poti, oziroma Mariborske ceste. Na zemljiščih je možna gradnja
prostostoječih obrtno – stanovanjskih objektov ali samo stanovanjskih objektov (stanovanjske hiše). Obrtne ali servisne delavnice
in lokali se lahko uredijo v objektu ali manjšem prizidku, ki ne sme presegati maksimalnega tlorisnega gabarita. Osnovna velikost
predvidenih objektov je 10 x 10 m, odstopanja so definirana za vsak objekt posebej v
grafičnem delu Ureditvenega načrta Gornja
Radgona – mestno središče. Vsi objekti, tudi
prizidane pritikline morajo imeti dvokapne
strehe, smer slemena, naklon in kritina se
mora prilagajati že obstoječi zazidavi. Višina
objektov ne sme presegati dveh etaž nad
terenom, objekti so lahko podkleteni.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP
št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000.
– Izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti,
ki za nepremičnino ponudi višjo ceno od
izhodiščne.
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe
v zaprti ovojnici najkasneje do 18. 9. 2006
do 15. ure na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, oznako: »javni razpis – ponudba
za odkup – ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opre-
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Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni
list RS, št. 12/03) in 5. člena Pravilnika o
prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za

gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 67/01), Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
I. Predmet prodaje:
1. Objekt stare Osnovne šole Spodnja
Ščavnica v izmeri 310 m2 s pripadajočim
zemljiščem v velikosti 3276 m2, vse na parc.
št. 850/1, k.o. Spodnja Ščavnica, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
12,946.756 SIT.
Prednost pri odkupu imajo ponudniki, ki
poleg najugodnejše cene ponudijo najbolj
celovit program rekonstrukcije objekta šole
oziroma izgradnje nadomestnega objekta z
rokom izgradnje največ dveh let s predvidenimi dejavnostmi, ki se bodo izvajale v
objektu in okrog njega. Pri dejavnostih imajo
prednost mirne poslovne storitvene dejavnosti namenjene turizmu, športu, rekreaciji
in podobno.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Industrijski coni Mele v skupni velikosti 3620 m2,
parc. št. 497, 498/2 in 939/2, vse k.o. Mele,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 10,425.600 SIT.
3. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (med ŠRC Trate, visokovodnim
nasipom in Pomurskim sejmom), del zemljišča parc. št. 816/1, k.o. Gornja Radgona v
velikosti 10.440 m2, komunalno neurejeno,
za izhodiščno ceno 16,035.840 SIT.
Na tem zemljišču ni možna gradnja nobenih gradbenih ali drugih objektov, ampak
se lahko uredijo le vzorčni nasadi in služi kot
demonstracijski prostor.
4. Poslovno – stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri
318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti
186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o.
Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 14,400.000 SIT. Po zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve
kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gornje Radgone. Služnost dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi
v kupoprodajni pogodbi. Poslovno – stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak
je dovoljena le rekonstrukcija in prenova
objekta, prednja stran objekta gledano iz
Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji
zunanji videz.
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1405 m2,
parc. št. 969/1, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
4,088.550 SIT.
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1072 m2,
parc. št. 969/2, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
2,958.720 SIT.
7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1262 m2,
parc. št. 969/3, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
4,480.100 SIT.
8. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 983 m2,
parc. št. 969/4, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
3,666.590 SIT.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
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mljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
02/564-38-38, kontaktna oseba je Andrej
Subašič. Ogled je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Občine Gornja Radgona
Št. 302-4/2006
Ob-24773/06
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02-ZDT-B), 16.
člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št.
98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06),
določil Odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/06) in Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Krško (Ur. l.
RS, št. 98/03), objavlja Občina Krško, CKŽ
14, Krško
javni razpis
za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Krško za
leto 2006
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so
se izvajali v razpisnem obdobju na območju
Občine Krško:
A. Naložbe v nakup nove proizvajalne
in storitvene opreme, dodatno komunalno
opremljanje zemljišč in nematerialnih investicij
B. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
C. Posebno usposabljanje ter izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih
D. Spodbujanje delovanja strokovnih
društev in združenj na področju podjetništva
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhne družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06) in izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2,000.000 mio EUR,
– vrednost
aktive
ne
presega
2,000.000 mio EUR,
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
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– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
7,300.000 mio EUR,
– vrednost
aktive
ne
presega
3,650.000 mio EUR,
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo).
1.3. Interesna združenja, povezana s
podjetništvom (strokovna društva, združenja).
1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki
ne ustreza pogojem za majhna in srednja
podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali
glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%.
Meja se lahko prekorači, če je podjetje v
lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške
politike.
1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti
sedež dejavnosti na območju Občine Krško.
Do sredstev je upravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti izven
Občine Krško, kolikor ima poslovno enoto
v Krškem, v kateri zaposluje najmanj 2/3
oseb za nedoločen čas iz Občine Krško
(stalno bivališče) in investira na območju
Občine Krško.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so kapitalsko neustrezna, kar pomeni,
da je izguba tekočega leta in izguba iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– opravljajo dejavnost ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva, transporta oziroma
opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene do
prejema pomoči po pravilu »de minimis«,
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov,
– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti,
– nimajo poravnanih obveznosti do Občine Krško ali do države (DURS itd.)
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Sredstva za pospeševanja razvoja
malega gospodarstva se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno
dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega
namena oziroma so zanj nujno potrebna.
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni
učinek in niso namenjena samo zniževanju
stroškov podjetja.
5. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de
minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel
100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči.
6. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost raču-

na (znesek davčne osnove brez DDV), pri
tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (davčna osnova z DDV).
8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katera
so bila dodeljena ali so bila dodeljena na
podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti,
je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva
v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
A. Naložbe v nakup nove proizvajalne
in storitvene opreme, dodatno komunalno
opremljanje zemljišč in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investiranja:
a) v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi
dejansko opravlja,
b) za dodatno komunalno opremljanje
obstoječih zemljišč za proizvodno in storitveno dejavnost,
c) v nakup nematerialnih pravic (patenti,
licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do sredstev so mikro in
majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki,
– posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je
v proračunu za tekoče leto sprejeta za ta
ukrep (za leto 2006 je to 10,000.000 SIT),
kolikor prijavi večjo vrednost investicije, se
bo upoštevala samo maksimalna vrednost,
ki je predvidena za ta ukrep,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog,
– investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po
prejemu subvencije oziroma jo lahko pred
iztekom tega časa nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost.
Višina pomoči:
– v višini do 15% upravičenih stroškov
izkazanih investicij za ta ukrep,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% skupne mase razpisanih
sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost nove
opreme mora presegati 200.000 SIT,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno
sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 200.000 SIT, pri tem mora biti vrednost
posameznega dela osnovnega sredstva na
računu najmanj 50.000 SIT,
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– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva, kopirnih strojev,
računskih strojev, igralnih avtomatov, transportnih sredstev, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video
nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe
(npr. vgradna dvigala).
b) Stroški dodatnega opremljanja notranje komunalne infrastrukture na obstoječih
zemljiščih za proizvodno in storitveno dejavnost (samo osnovna sredstva):
– posamezna vrednost tovrstne investicijske opreme mora presegati 500.000 SIT,
– ne upošteva se osnovna javna komunalna infrastruktura.
c) Stroški nakupa nematerialnih investicij
(licence in patenti)
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za materialne in nematerialne investicije
b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih,
državnih ali mednarodnih virov
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami
in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne
sme biti starejši od 2 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES)
z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi
spremembami, ki ne sme biti starejši od 2
mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
Dokazilo o številu zaposlenih:
– Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2005.
– Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2006.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem
bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni
enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih
je razvidno, da so te osebe zaposlene za
nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2004 in 2005) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: odločbi
DURS-a za zadnji dve leti (2004 in 2005)
katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in
2005).
g) Podroben opis investicije (kakšna investicija, razlogi zanjo itd.) in stroškovno
razdelana konstrukcija izvedene investicije
(specifikacija posameznih stroškov in skupna vrednost vseh stroškov).
h) Dokazila o izvedbi investicije glede na
namen ukrepa: kopije računov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis prome-

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2004 in 2005) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: odločbi
DURS-a za zadnji dve leti (2004 in 2005)
katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in
2005).
g) Opis posameznega sejma ali razstave (kateri sejem ali razstava, razlogi za
udeležbo, poročilo o izvedenem nastopu in
promociji) in finančno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (specifikacija posameznih stroškov in skupna vrednost vseh
stroškov).
h) Dokazila o izvedbi promocije: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri
račun se nanaša) za posamezne nastope
na sejmih in razstavah.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
C. Posebno usposabljanje ter izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih
Namen ukrepa je spodbujanje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih
zaradi seznanjanja s sodobno tehnologijo
in pridobitvijo teoretičnega in praktičnega
znanja uporabljivega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do sredstev so mikro in
majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki,
– upravičenci do tovrstnega sofinanciranja morajo imeti izdelan letni program
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
v podjetju, ki je usklajen s strategijo podjetja
in vsebuje:
a) predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
b) predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja,
c) podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja.
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj
registrirane dejavnosti podjetja (seminarji,
posveti, tečaji uporabe nove tehnologije,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni
preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa
so osnovna izobraževanja, ki so sestavni
del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Višina pomoči:
– v višini do 45% upravičenih stroškov
posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% skupne mase razpisanih
sredstev za ta ukrep.

ta na transakcijskem računu, iz katerega je
jasno razvidno na kateri račun se nanaša),
kupoprodajne pogodbe, pogodbe o nakupu
patenta oziroma blagovne znamke itd. Iz
računov in pogodb mora biti razvidno za katero vrsto materialne oziroma nematerialne
investicije se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska
številka opreme itd.)
i) Podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.
B. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih ter razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo
razvoj svojih proizvodov in storitev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do sredstev so mikro in
majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato upravičenci
iz predhodnih razpisov za tovrstni ukrep niso
upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 20% skupne mase razpisanih
sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški, ki so predmet subvencije morajo biti direktno povezani s promocijskimi
aktivnostmi (najem, projektiranje, postavitev, delovanje in demontaža razstavnega
prostora),
– kot nastali stroški se ne bodo upoštevali potni stroški in dnevnice.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za promocijo na sejmih in razstavah
b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih,
državnih ali mednarodnih virov
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami
in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne
sme biti starejši od 2 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES)
z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi
spremembami, ki ne sme biti starejši od 2
mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2005.
– Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2006
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem
bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni
enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih
je razvidno, da so te osebe zaposlene za
nedoločen.
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Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, šolnine, najem prostorov,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in
udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za posebno usposabljanje in izobraževanje
b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih,
državnih ali mednarodnih virov
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami
in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne
sme biti starejši od 2 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES)
z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi
spremembami, ki ne sme biti starejši od 2
mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2005.
– Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2006.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem
bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni
enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih
je razvidno, da so te osebe zaposlene za
nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2004 in 2005) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: odločbi
DURS-a za zadnji dve leti (2004 in 2005)
katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in
2005).
g) Izdelan letni program izobraževanja in
usposabljanj podjetja za leto 2006.
h) Opis izvedenih usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma
usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v
podjetju, razlogi za udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju), ki so se izvajala
v razpisnem obdobju ter stroškovno razdelano konstrukcijo o izvedenem izobraževanju
ali usposabljanju (specifikacijo posameznih
stroškov in skupna vrednost vseh stroškov)
i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj: kopije računov in kopije
dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega
je jasno razvidno na kateri račun se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju
oziroma vabilo in program posameznega
izobraževanja oziroma usposabljanja (koli-
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kor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo
potrdil).
j) Podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.
D. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
strokovnih društev in združenj na področju
podjetništva, ki so neprofitna in se ukvarjajo
z nepridobitno dejavnostjo ter organizirajo
najrazličnejše aktivnosti za podjetnike ter se
ukvarjajo s promocijo podjetniške kulture na
območju Občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano na podlagi Zakona o društvih
(Ur. list RS, št. 61/06) in opravljati dejavnost
na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem
obdobju,
– upoštevajo se le računi z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Višina pomoči:
– v višini do 30% upravičenih stroškov za
posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 25% skupne mase razpisanih
sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški stojnic na sejemskih prireditvah
in razstavah (najem in postavitev stojnice,
priključki, najem vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajočih, izdelava promocijskega
gradiva,
– stroški seminarjev, posvetov, strokovnih konferenc, srečanj in organiziranih skupnih izobraževanj ter usposabljanj v okviru združenja ali društva za širši krog oseb
(stroški najema prostora, predavateljev,
gradiva).
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za strokovna društva
in združenja
b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih,
državnih ali mednarodnih virov
c) Fotokopija dokazila o registraciji (odločba o vpisu društva v register društev)
d) Kratka predstavitev vlagatelja in poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu
2005.
e) Program dela društva oziroma združenja za leto 2006.
f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih aktivnosti (opis aktivnosti, razdelan
stroškovnik), ki so se izvajale v razpisnem
obdobju.
g) Dokazila o izvedbi: kopije računov in
kopije dokazil o plačilu računov o izvedenih
programskih aktivnostih.
h) Podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.
IV. Vsebina vloge:
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga
za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v
javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno
zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri
vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki
je določena pri zahtevani dokumentaciji.
V. Višina razpoložljivih sredstev:
Skupna okvirna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa za po-

speševanje razvoja malega gospodarstva je
13,000.000 SIT in so zagotovljena na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje razvoja
malega gospodarstva.
Okvirna višina sredstev po posameznih
ukrepih znaša:
– za ukrep A v predvideni višini
10,000.000 SIT,
– za ukrep B v predvideni višini 1,000.000
SIT,
– za ukrep C v predvideni višini 1,000.000
SIT,
– za ukrep D v predvideni višini 1.000.000
SIT.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih ukrepih
predvidena sredstva ostala neporabljena,
bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od
razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na
število vlog in odobreno višino upravičenih
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencev
subvencije sorazmerno znižale.
VI. Rok za črpanje sredstev:
Rok za črpanje dodeljenih sredstev je
15. 11. 2006, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
VII. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
torka 10. 10. 2006 na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ
14, 8270 Krško. Vloge se oddajo za vsak
posamezen ukrep posebej.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z
oznako:
1. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– materialne in nematerialne investicije.«
2. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– promocija na sejmih in razstavah«
3. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– posebno usposabljanje in izobraževanje«
4. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– strokovna društva in združenja«
VIII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev petčlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog
ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Krško in meril, ki so sestavni del tega
javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
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7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana
30. dan od prejema podpisane pogodbe in
predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo
prejemniki koristili v skladu s sklenjenimi
pogodbami.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je odstopil od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
X. Informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

– oskrba in saditev drevja, živih meja,
okrasnega drevja ter drugih rastlin,
– razmestitev in hramba cvetličnih korit,
– spomladansko in jesensko čiščenje
javnih zelenih površin,
– košnja travnatih površin,
– druga dela po letnem programu del.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Postojna in naselja
Prestranek, za zelene površine, ki so v lasti
oziroma v upravljanju Občine Postojna.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora
izpolnjevati tudi pogoje, določene v 4. členu
Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini
Postojna (Ur. l. RS, št. 7/04 in 141/04).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri
izbiri koncesionarja; največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže je
100 točk:
– ponudbena cena: do 80 točk,
– reference ponudnika: do 12 točk,
– strokovna in organizacijska usposobljenost: do 8 točk,
V primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj, ki nudi najnižjo ceno.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, pisarna št. 25/1, Zora Obreza – tel.
05/728-07-84 po predhodni najavi, in sicer
vsak delovni dan od objave razpisa, dodatne informacije pa do največ pet dni pred rokom za oddajo ponudb (do vključno 18. 10.
2006). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Monika Sečnik – 05/728-07-85.
b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 15.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, namen nakazila: koncesija – hortikultura.
IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
koncesija – hortikultura« je treba predložiti
v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov
prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo predložene najkasneje do 24. 10.
2006 do 9. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se ne
bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile
pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

Ob-24969/06
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena
Statuta Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) in na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/06) objavlja
razpis
za dodelitev sredstev finančne
pomoči za nakup in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode na območju Mestne občine
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2006 v višini 5,000.000 SIT. Sofinanciralo se bo do 50% investicije.
2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko
zaprosijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje.
3. Pogoji:
– čistilna naprava mora imeti certifikat
oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov
odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS,
št. 103/02),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacija – informacije si vlagatelj
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod
– kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje,
– objekt za katerega se bo ali se je nabavila v letu 2006 čistilna naprava mora biti
legalen.
III. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna
dokumentacija bo na razpolago od dneva
objave javnega razpisa na vložišču Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
in na spletnih straneh Mestne občine Celje

(www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, do
25. 10. 2006. Prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – razpis male čistilne naprave«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 27. 10.
2006. Vloge bo komisija obravnavala do
28. 10. 2006. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost
bodo imele vloge z višjim številom točk do
porabe sredstev. V primeru, da bo več vlog
z istim številom točk, bodo imele prednost
vloge, z izbranim merilom pod številko 1, če
ostane še vedno več vlog z enakim številom
točk, bodo izbrane vloge z izbranim merilo
pod številko 2, v primeru, da bo še zmeraj
več vlog z enakim številom točk pa se bo
upošteval vrstni red oddaje vlog.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku petnajst dni od dne, ko
bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. maja 2007.
VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje
Ob-24970/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Ur. l.
RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99) ter 2.,
17., 18. in 19. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih
javnih služb v Občini Postojna (Ur. l. RS, št.
7/04, 141/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe
Hortikulturnih vzdrževalnih del na
javnih zelenih površinah v Občini
Postojna
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe Hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih zelenih
površinah, in sicer:
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X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 10.
2006 ob 11. uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: kandidat mora predložiti
nepreklicno garancijo banke (ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost
kandidature, v višini 1,200.000 SIT. Garancija mora biti veljavna najmanj do 30. novembra 2006.
Kandidat mora prijavi predložiti tudi potrjeno izjavo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), da bo v primeru,
da bo kandidat izbran, dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,200.000 SIT za vsako leto izvajanja
koncesije.
Bančno garancijo bo predložil v roku 8
dni od podpisa pogodbe in jo letno obnavljal.
XII. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je najmanj
90 dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 6. 11. 2006. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Po pravnomočnosti odločbe sklene župan
z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-85,
e-pošta: monika.secnik@postojna.si. Po
jasnila ponudnikom bodo posredovana na
njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
1. 9. 2006
Občina Postojna
Ob-24971/06
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
(Ur. l. RS, št. 118/04) in na podlagi Odloka
o proračunu Mestne občine Koper za leto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2006 (Ur. l. RS, št. 113/05) objavlja Mestna
občina Koper
javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2006/2007
1. predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v šolskem
letu 2006/2007, in sicer:
– 2 štipendiji za študij v tujini;
– 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
2. pravico do štipendije lahko uveljavljajo
študenti dodiplomskega in podiplomskega
študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dosegajo najmanj prav dober učni
uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov
najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo
ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih
področjih;
– da študentje ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 21 let, študentje podiplomskega
študija pa ne starejši od 28 let;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 65% povprečne
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
– 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 in nimajo
druge štipendije.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini
morajo dosegati ocene, ki so primerljive z
zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi
študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve
alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega
odstavka tega člena izpolnjujejo.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na
obrazcu ''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2006/2007'', ki ga dobite na
spletnih straneh Mestne občine Koper –
www.koper.si ali osebno dvignete v glavni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v študijskem letu
2006/2007;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju
pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in
nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila,
ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da je kandidat državljan RS;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta;
– življenjepis;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma
oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu;

– potrdilo o družinskih članih, ki ga izda
Upravna enota Koper;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila
za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti,
nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upošteva naslednja merila:
– uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri
zaključnem izpitu oziroma višja povprečna
ocena kandidata in boljši dosežki na drugih
(izvenšolskih) področjih delovanja in
– druga merila v skladu s Pravilnikom o
štipendiranju.
5. Rok za oddajo prijave:
Prijava na razpis mora biti oddana na
obrazcu:''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2006/2007''. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do torka, 10. oktobra 2006 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti pravilno označena, in
sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: ''Ne odpiraj – vloga za dodelitev štipendije 2006/2007 št. 410-183/2006''. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka
roka za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo
urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 014-22/2006
Ob-25042/06
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93, 30/98), določilih Zakona o varstvu
okolja (Ur. l. RS, št. 41/04), 4. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
101/00), 21. in 22. člena Odloka o koncesiji
za opravljanje obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanje občinskih cest (Ur. l. RS,
št. 20/06), objavlja Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanje občinskih cest
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Predmet koncesije: opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje
občinskih cest, ločeno po sklopih:
– sklop 1: vzdrževanje cest v območju 1,
– sklop 2: vzdrževanje cest v območju 2,
– sklop 3: vzdrževanje cest v območju 3,
– sklop 4: redno vzdrževanje cestno prometne signalizacije,
– sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih
znakov in svetlobnih označb,
– sklop 6: redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev.
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Ponudnik lahko poda ponudbo za:
– celotni razpis – vse sklope,
– posamezni sklop.
Koncedent bo v skladu z merili izbral
samo enega najugodnejšega ponudnika za
vsak posamezni sklop.
3. Obseg javnega razpisa:
Vsebina obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanje občinskih cest po posameznih sklopih obsega:
Sklop 1: vzdrževanje cest v območju 1
1. pregledniška služba;
2. vzdrževanje prometnih površin:
– vzdrževanje asfaltov,
– vzdrževanje tlakov,
– vzdrževanje makadama;
3. vzdrževanje bankin;
4. vzdrževanje odvodnjavanja;
5. vzdrževanje cestne opreme;
6. vzdrževanje brežin, obcestne vegetacije in zagotavljanje preglednosti;
7. vzdrževanje cestnih objektov;
8. nadzor osnih obremenitev, skupnih
mas in dimenzij vozil;
9. intervencijski ukrepi;
10. zimska služba;
11. priprava izvedbene dokumentacije in
pridobivanje dovoljenj;
12. izdelava in vodenje katastra.
Sklop 2: vzdrževanje cest v območju 2
1. pregledniška služba;
2. vzdrževanje prometnih površin:
– vzdrževanje asfaltov,
– vzdrževanje tlakov,
– vzdrževanje makadama;
3. vzdrževanje bankin;
4. vzdrževanje odvodnjavanja;
5. vzdrževanje cestne opreme;
6. vzdrževanje brežin, obcestne vegetacije in zagotavljanje preglednosti;
7. vzdrževanje cestnih objektov;
8. nadzor osnih obremenitev, skupnih
mas in dimenzij vozil;
9. intervencijski ukrepi;
10. zimska služba;
11. priprava izvedbene dokumentacije in
pridobivanje dovoljenj;
12. izdelava in vodenje katastra.
Sklop 3: vzdrževanje cest v območju 3
1. pregledniška služba;
2. vzdrževanje prometnih površin:
– vzdrževanje asfaltov,
– vzdrževanje tlakov,
– vzdrževanje makadama;
3. vzdrževanje bankin;
4. vzdrževanje odvodnjavanja;
5. vzdrževanje cestne opreme;
6. vzdrževanje brežin, obcestne vegetacije in zagotavljanje preglednosti;
7. vzdrževanje cestnih objektov;
8. nadzor osnih obremenitev, skupnih
mas in dimenzij vozil;
9. intervencijski ukrepi;
10. zimska služba;
11. priprava izvedbene dokumentacije in
pridobivanje dovoljenj;
12. izdelava in vodenje katastra.
Sklop 4: redno vzdrževanje prometne
signalizacije
– redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne
in vertikalne signalizacije;
– vzdrževanje horizontalne signalizacije
obsega vzdrževanje talne signalizacije na
področju Mestne občine Ljubljana-MOL z
namenom zagotavljanja vidnosti talnih obeležb, in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na
vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli…), omejevalcev hitrosti,

gah razpisne dokumentacije (tehnične specifikacije za vzdrževanje za vsak posamezni
sklop in Odloku o koncesiji za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest).
4. Podelitev koncesije: koncesija se podeli le enemu koncesionarju. Koncesija se
podeli pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, kot
obvezne gospodarske javne službe.
5. Rok koncesije: Koncesijska pogodba
se sklene za določen čas 20 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncedent si pridržuje pravico, da po
5 letih opravi generalno revizijo izvajanja
koncesijske pogodbe na način, da stranki
ugotovita morebitne novosti na relevantnem
trgu, ki vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe in na podlagi ugotovitev dopolni pogodbo, oziroma odloči o nadaljnjem izvajanju koncesijske pogodbe.
Generalna revizija se opravi vsakih pet
let do preteka roka koncesije.
6. Finančna zavarovanja:
a) zavarovanje za resnost ponudbe – ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe priložiti bančno
garancijo v višini 2% ponudbene vrednosti
z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja
ponudb;
b) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – ponudnik mora ob
podpisu pogodbe koncedentu izročiti, kot
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bančno garancijo na prvi poziv v
višini 10% pogodbene vrednosti, najkasneje
15 dni po podpisu pogodbe in z veljavnostjo
enega leta. Bančno garancijo na prvi poziv
je koncesionar dolžan obnoviti vsako leto,
najkasneje 5 dni pred iztekom garancije.
Ponudnik je v ponudbi dolžan predložiti
izjavo banke, da bo dala bančno garancijo
za dobro izvedo pogodbenih obveznosti.
7. Pogoji: koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji, njegova
ponudba pa mora vsebovati vse elemente,
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Pogoji, enaki za vseh 6 sklopov:
Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik:
Ponudnik mora priložiti spodaj zahtevane dokumente, potrdila in izpolnjene obrazce, saj bo v nasprotnem primeru izločen iz
postopka nadaljnjega obravnavanja.
Dokazila morajo biti originali, oziroma
notarsko overjene kopije originala ali kopije
originala z izpolnjeno generalno izjavo, s
katero jamči, da so podatki v listini resnični
in odraz zadnjega stanja.
Vse zahtevane dokumente in potrdila za
izpolnjevanje pogojev pod alineami od 1 – 6
pod točko 3. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik mora ponudnik priložiti v Prilogi 1
– krovna izjava).
Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso
tuje države, kot je navedeno pri posameznih
pogojih. Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi tuje države,
se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda
pod prisego pred pristojnim organom tuje
države, če je to v skladu z običajno prakso
tuje države.
Na javni razpis se lahko prijavi ponudnik
(pravna oseba in samostojni podjetniki-fi-

označb na kolesarskih stezah, označb na
površinah za mirujoč promet in pleskarska
dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi,
podporni zidovi);
– redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne
signalizacije glede na pravilnik o cestni
opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih
tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem
času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih
prometnih ogledal.
Sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih
znakov in svetlobnih označb
– redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema
pregled naprav in opreme na področju MOL
(naprave in oprema za vodenje prometa in
spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa
na peščevih površinah, naprave in oprema
za spremljanje prometnih tokov, kabelska
kanalizacija, kabelsko omrežje), zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti cestno
prometne signalizacije, zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti, omejevanje
vseh vrst prometa, obveščanje uporabnikov
v prometu, ohranjevanje vrednosti naprav
in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini,
redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforskega sistema
ter spremljanje delovanja sistema, redno
vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in
svetlobnih označb, obnavljanje svetlobnih
prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, priprava tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme
ter porabe električne energije, vzdrževanje
naprav in opreme ter povezav s centralnim
nadzornim sistemom.
Sklop 6: redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
Redno vzdrževanje cestnih naprav in
ureditev zajema sledeča dela:
– redni nadzor stanja naprav in opreme
(nadzor stanja naprav in opreme /avtomatske zapornice, avtomatski dvižni stebrički/
se lahko opravlja preko nadzornega sistema,
s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih
časovnih obdobjih ali preko sistema za zbiranje in prijavo napak), odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED
obroča stebrička, popravilo poškodovanih
kablov, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih
kartic, zamenjava komunikacijske opreme
za prenos podatkov in govora, kontrola detektorskih in varnostnih zank, vzdrževanje
optičnega in kabelskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme, kontrola
in antikorozijska zaščita premičnih zapor,
kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil,
vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem
centru, vnos v kataster naprav in opreme ter
vzdrževanje katastra, zagotavljanje tehnične
dokumentacije za razvoj omrežja in naprav
in opreme, zagotavljanje varnosti naprav in
opreme, zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij
omejenega prometa, obnavljanje infrastrukturnih objektov cestnih naprav in opreme
ter ureditev, vzdrževanje baze uporabnikov
z izdajo dovolilnic, vzdrževanje tekočih stopnic ter vzdrževanje fontan.
Opis predmeta razpisa in tehnična dokumentacija so podrobno opredeljeni v prilo-
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zične osebe), ki izpolnjuje spodaj navedene
pogoje, ki so enaki za vse sklope. Ponudnik,
ki poda ponudbo za več sklopov, za pogoje od številke 1 do 7 priloži dokazila le v
enem izvodu. Bančno garancijo za resnost
ponudbe ter izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti pri skupni ponudbi predloži le
nosilec pogodbe.
Ponudnik mora izpolnjevati sledeče pogoje:
1) je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike (ki odražajo dejansko stanje koncesionarja);
2) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa (vendar le, če je
dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi)
– ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
(napr. dovoljenje upravne enote ali obrtno
dovoljenje), v nasprotnem primeru ponudnik
priloži ponudbi lastno izjavo, da v skladu s
šestim in sedmim odstavkom 4. člena Zakona o gospodarskih družbah posebnega
dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti
ne potrebuje;
3) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki);
4) da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko
in materialno odgovornostjo – Priloga 2 in
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti pravne osebe;
5) da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada (DURS), ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
6) da je finančno in poslovno sposoben – da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
ni/so bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 1,
BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove/ih
poslovne/ih bank/e (ponudnik priloži potrdila
za vse odprte transakcijske račune), ki so/je
izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka, to je dneva odpiranja ponudb,
revidirano bilanco stanja in poslovnega izida,
revizijsko poročilo za obdobje zadnjih treh let
ter mnenje pooblaščenega revizorja, ki mora
izkazovati pravočasno poravnanje obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov, zapadle do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe.
Kolikor ponudnik navedenega mnenja ne bo
predložil pri ponudbah, katerih vrednost znaša več kot 50 mio SIT, bo njegova ponudba
izločena kot nepravilna (Priloga 1A);
7) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
Razpisni obrazec 3 in 4);
8) zavarovanje za resnost ponudbe – ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe priložiti bančno
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garancijo v višini 2% ponudbene vrednosti
z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja
ponudb – Razpisni obrazec 14;
9) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – ponudnik mora ob
podpisu pogodbe koncedentu izročiti, kot
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bančno garancijo na prvi poziv
v višini 10% pogodbene vrednosti, kar znaša .......…… SIT (z besedo ............ tolarjev),
najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe in z
veljavnostjo enega leta. Bančno garancijo
na prvi poziv je koncesionar dolžan obnoviti
vsako leto, najkasneje 5 dni pred iztekom
garancije – Razpisni obrazec 15;
Ponudnik je v ponudbi dolžan predložiti
izjavo banke, da bo dala bančno garancijo
za dobro izvedo pogodbenih obveznosti.
10) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe
– Priloga 1).
Zahtevani dokumenti za priznanje sposobnosti in usposobljenosti, ki so v razpisni
dokumentaciji navedeni v točki IV. Obrazci za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz
tega odloka z navodili o izpolnitvi, ki so prav
tako enaki za vseh 6 sklopov:
– potrjen – Razpisni obrazec 7 – merila
za izbor;
– izpolnjen – Razpisni obrazec 8 – izjava
o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije;
– izpolnjen – Razpisni obrazec 2 – obrazec ponudbe;
– izpolnjen – Razpisni obrazec 9 – obrazec plačilnih pogojev;
– izpolnjen, podpisan, žigosan, parafiran
vzorec pogodbe – Razpisni obrazec 10;
– potrjen Razpisni obrazec 13 – ostali
pogoji, ki jih zahteva koncedent;
– ponudnik izpolni izjavo pod kazensko
in materialno odgovornostjo ter predloži
zahtevana dokazila za izpolnjevanje ostalih
pogojev:
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran in
kvaliteten način ob upoštevanju te uredbe,
predpisov in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter zagotavljati poenotenost opreme;
– da je finančno in poslovno sposoben
(pozitivni finančni rezultat v zadnjih 3 letih,
višina letnih prihodkov v zadnjih 3 letih mora
znašati najmanj v višini letne razpisane vrednosti koncesije, ločeno po sklopih);
– da ima ustrezne delovne izkušnje na
vzdrževanju razpisnih del, ločeno po sklopih, v zadnjih petih letih in je pogodbena
letna vrednost vzdrževanja pri vsaj enemu
koncedentu ali naročniku znašala za preteklo leto 2005 najmanj 40% razpisane letne
pogodbene vrednosti vzdrževanja javnih
cest, ločeno po sklopih;
– da zagotavlja interventno izvajanje
javne službe ob vsakem času, pri čemer
je odzivni čas za intervencijo 30 minut po
sporočeni zahtevi;
– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi
pripravami za njegovo vodenje;
– da bo poskrbel za ekološko odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z veljavno zakonodajo;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči občini ali tretji osebi (pre-

dloži ustrezno predpogodbo z zavarovalnico
oziroma drugo pristojno institucijo, ki nudi
ustrezno zavarovanje, oziroma dokazilo o že
sklenjenem ustreznem zavarovanju);
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika
in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev;
– da ponudnik ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije
ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona
o preprečevanju korupcije;
– reference ponudnika – Razpisni obrazec 12 in 12.a.
Pri točkovanju se upoštevajo le reference zadnjih 3 let, kjer letni znesek vzdrževanih del vsakega posameznega sklopa pri
enem naročniku znaša zahtevani znesek
v razpisnem delu X. Merila za ocenitev ponudb. Na zahtevo koncedenta bo moral ponudnik predložiti vsa dokazila o opravljenih
storitvah, iz katerih bo razvidno, da so bila
izvajana le vzdrževalna dela.
Pogoji, ločeni po sklopih
Zahtevani dokumenti za priznanje sposobnosti in usposobljenosti, ločeno po sklopih:
Sklop 1: vzdrževanje cest v območju 1
1. Kadrovska struktura
Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni
obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo
koncedenta predloži dokazila za kadrovsko
strukturo zaposlenih delavcev.
Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po
sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k
ponudbi ločeno po sklopih:
Kadri
Najmanjše število zaposlenih 180 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi:
– najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima
strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje
gradbene smeri,
– najmanj ena oseba VI. stopnje gradbene smeri – pooblaščeni inženir,
– najmanj ena oseba VI. stopnje smeri
strojni inženir,
– zadostno število ostalih delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj:
– gradbeni tehnik s strokovnim izpitom
– 3,
– gradbeni tehnik – 3,
– organizirana stalna intervencijska
skupina,
– stalno dežurstvo.
Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec
6 – soponudniki).
3. Izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran,
sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so
predmet tega razpisa – Razpisni obrazec 6.
4. Navedba soponudnikov in pravni akt o
skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da
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bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna
ponudba – Razpisni obrazec 6).
5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in
zahtevano opremo za izvedbo razpisanih
nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja
interventno izvajanje javne službe, navedeno v 3. alineji ostalih pogojev, pri čemer je
zahteva koncedenta za minimalno število
elementov opreme in prostorov sledeča:
6. Objekti, potrebni za izvajanje del
Velikost in opremljenost objektov za vseh
6 sklopov mora biti v skladu z zahtevami
Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
Ponudnik mora razpolagati z zahtevanimi
prostori in za navedene prostore predložiti
ustrezni tlorisni načrt.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem
sodelovanju (najemu) za navedeno opremo
za čas trajanja pogodbe.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti,
ki jih določajo drugi predpisi.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična
ali cestna baza), v kateri morajo biti naslednji posebni objekti:
– pokrita skladišča za posipne in druge
materiale,
– deponija za drobljenec za posipanje,
– garaže ali primerni prostori za predpisano mehanizacijo, skladno s Pravilnikom o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu,
– skladišče za cestno prometno signalizacijo,
– skladišče za materiale za interventno
krpanje cest,
– priročna mehanična delavnica s skladiščem,
– upravni prostori,
– mešalna baterija za CaCl2,
– cisterna za CaCl2,
– prostor za deponijo materialov za predelavo – asfalti, betoni in izkopni materiali,
– posebej označen in zaščiten prostor za
shranjevanje kemičnih sredstev.
7. Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme
ponudnika:
Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega letnega in zimskega
vzdrževanja je:
– merilec slanosti – 1,
– čelni snežni rezkar – 1,
– stranski snežni rezkar 100 t/h – 1,
– rezervoar za solnico z mešalno garnituro – 1,
– vozilo z zabojem za prevoz asfalta s
ponjavo – 5,
– rezkar za asfalt 1 m širine – 1,
– rezkar za asfalt 0,5 m širine – 1,
– poltovorno vozilo s kabino – 9,
– tovorno vozilo – 10,
– unimog ali traktor s priključki – 2,
– priključek kosilnica za bankine – 1,
– priključek krtača – 1,
– priključek metla – 2,
– priključek žaga – 1,

– priključek škarje – 1
– rovokopač – 10,
– mini nakladač – 10,
– nakladač – 2,
– valjar za mulde – 1,
– valjar teže do 2500 kg – 4,
– valjar teže do 8000 kg – 2,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
do 2 m3 – 4,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
od 2 do 3 m3 – 2,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
nad 3 m3 – 4,
– motorna brizgalka emulzije 1 m3 – 1,
– stroj za rezanje asfalta do globine 10
cm – 2,
– stroj za rezanje asfalta nad globino 10
cm – 2,
– vibracijsko nabijalo – 4,
– motorno razbijalno kladivo – 4,
– samostojna rotacijska kosilnica delovne širine 1,2 do 1,4 m – 2,
– samostojna rotacijska kosilnica delovne širine 0,8 do 1,0 m – 2,
– greder – 1,
– finišer – 2,
– snežni čelni plug širine nad 2,9 m –
20,
– snežni čelni plug širine od 2,5 do 2,8
m – 10,
– snežni čelni plug širine do 2,4 m – 10,
– traktor – 10,
– specialno poltovorno vozilo s samonakladalno napravo – 1,
– tehtnica za tehtanje tovornih vozil – 1,
– informacijski sistem, ki je kompatibilen
z naročnikovim, in primerna računalniška
oprema, katero bo na zahtevo naročnika
pravočasno dopolnjeval in noveliral.
Sklop 2: vzdrževanje cest v območju 2
1. Kadrovska struktura
Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni
obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo
koncedenta predloži dokazila za kadrovsko
strukturo zaposlenih delavcev.
Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po
sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k
ponudbi ločeno po sklopih:
Kadri
Najmanjše število zaposlenih 90 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi:
– najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima
strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje
gradbene smeri,
– najmanj ena oseba VI. stopnje gradbene smeri – pooblaščeni inženir,
– najmanj ena oseba VI. stopnje smeri
strojni inženir,
– zadostno število ostalih delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj:
– gradbeni tehnik s strokovnim izpitom
– 2,
– gradbeni tehnik – 2,
– organizirana stalna intervencijska skupina,
– stalno dežurstvo.
Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec
6 – soponudniki).
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3. Izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran,
sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so
predmet tega razpisa – Razpisni obrazec
6.
4. Navedba soponudnikov in pravni akt o
skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da
bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna
ponudba – Razpisni obrazec 6).
5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in
zahtevano opremo za izvedbo razpisanih
nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja
interventno izvajanje javne službe, navedeno v tretji alineji ostalih pogojev, pri čemer
je zahteva koncedenta za minimalno število
elementov opreme in prostorov sledeča:
6. Objekti, potrebni za izvajanje del
Velikost in opremljenost objektov za vseh
6 sklopov mora biti v skladu z zahtevami
Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
Ponudnik mora razpolagati z zahtevanimi
prostori in za navedene prostore predložiti
ustrezni tlorisni načrt.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem
sodelovanju (najemu) za navedeno opremo
za čas trajanja pogodbe.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti,
ki jih določajo drugi predpisi.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična
ali cestna baza), v kateri morajo biti naslednji posebni objekti:
– pokrita skladišča za posipne in druge
materiale,
– deponija za drobljenec za posipanje,
– garaže ali primerni prostori za predpisano mehanizacijo, skladno s Pravilnikom o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu,
– skladišče za cestno prometno signalizacijo,
– skladišče za materiale za interventno
krpanje cest,
– priročna mehanična delavnica s skladiščem,
– upravni prostori,
– mešalna baterija za CaCl2,
– cisterna za CaCl2,
– prostor za deponijo materialov za predelavo – asfalti, betoni in izkopni materiali,
– posebej označen in zaščiten prostor za
shranjevanje kemičnih sredstev.
7. Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme
ponudnika:
Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega letnega in zimskega
vzdrževanja je:
– merilec slanosti – 1,
– čelni snežni rezkar – 1,
– stranski snežni rezkar 100 t/h – 1,
– rezervoar za solnico z mešalno garnituro – 1,
– vozilo z zabojem za prevoz asfalta s
ponjavo – 4,
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– rezkar za asfalt 1 m širine – 1,
– rezkar za asfalt 0,5 m širine – 1,
– komplet signalizacije za delo na cesti
in zaporo na cesti – 4,
– poltovorno vozilo s kabino za 6 oseb z
vso opremo za bolj zahtevna dela – 8,
– tovorno vozilo do 11 t nosilnosti – 8,
– tovorno vozilo do 15 t nosilnosti – 2,
– unimog ali traktor s priključki – 4,
– priključek kosilnica za bankine – 2,
– priključek krtača – 1,
– priključek metla – 1,
– priključek žaga – 1,
– priključek škarje – 1,
– rovokopač – 8,
– mini nakladač – 5,
– nakladač – 2,
– valjar za mulde – 1,
– valjar teže do 2500 kg – 2,
– valjar teže do 8000 kg – 1,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
do 2 m3 – 3,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
od 2 do 3 m3 – 1,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
nad 3 m3 – 3,
– motorna brizgalka emulzije 1 m3 – 1,
– stroj za rezanje asfalta do globine 10
cm – 2,
– stroj za rezanje asfalta nad globino 10
cm – 2,
– vibracijsko nabijalo – 3,
– motorno razbijalno kladivo – 3,
– greder – 1,
– snežni čelni plug širine nad 2,9 m –
15,
– snežni čelni plug širine od 2,5 do 2,8
m – 7,
– snežni čelni plug širine do 2,4 m – 8,
– vlečni snežni plugi – 6,
– vlečni posipalec 1,25 m3 – 8,
– vlečni posipalec 0,8 m3 – 1,
– vlečni posipalec 0,4 m3 – 5,
– traktor – 15,
– specialno poltovorno vozilo s samonakladalno napravo – 1,
– tehtnica za tehtanje tovornih vozil – 1,
– informacijski sistem, ki je kompatibilen
z naročnikovim, in primerna računalniška
oprema, katero bo na zahtevo naročnika
pravočasno dopolnjeval in noveliral.
Sklop 3: vzdrževanje cest v območju 3
1. Kadrovska struktura
Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni
obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo
koncedenta predloži dokazila za kadrovsko
strukturo zaposlenih delavcev.
Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po
sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k
ponudbi ločeno po sklopih:
Kadri
Najmanjše število zaposlenih 120 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi:
– najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima
strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje
gradbene smeri,
– najmanj ena oseba VI. stopnje gradbene smeri – pooblaščeni inženir,
– najmanj ena oseba VI. stopnje smeri
strojni inženir,
– zadostno število ostalih delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj:
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– gradbeni tehnik s strokovnim izpitom – 3,
– gradbeni tehnik – 3,
– organizirana stalna intervencijska skupina,
– stalno dežurstvo.
Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec
6 – soponudniki).
3. Izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran,
sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so
predmet tega razpisa – Razpisni obrazec
6.
4. Navedba soponudnikov in pravni akt o
skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da
bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna
ponudba – Razpisni obrazec 6).
5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in
zahtevano opremo za izvedbo razpisanih
nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja
interventno izvajanje javne službe, navedeno v 3. alineji ostalih pogojev, pri čemer je
zahteva koncedenta za minimalno število
elementov opreme in prostorov sledeča:
6. Objekti, potrebni za izvajanje del
Velikost in opremljenost objektov za vseh
6 sklopov mora biti v skladu z zahtevami
Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
Ponudnik mora razpolagati z zahtevanimi
prostori in za navedene prostore predložiti
ustrezni tlorisni načrt.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem
sodelovanju (najemu) za navedeno opremo
za čas trajanja pogodbe.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti,
ki jih določajo drugi predpisi.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična
ali cestna baza), v kateri morajo biti naslednji posebni objekti:
– pokrita skladišča za posipne in druge
materiale,
– deponija za drobljenec za posipanje,
– garaže ali primerni prostori za predpisano mehanizacijo, skladno s Pravilnikom o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu,
– skladišče za cestno prometno signalizacijo,
– skladišče za materiale za interventno
krpanje cest,
– priročna mehanična delavnica s skladiščem,
– upravni prostori,
– mešalna baterija za CaCl2,
– cisterna za CaCl2,
– prostor za deponijo materialov za predelavo – asfalti, betoni in izkopni materiali,
– posebej označen in zaščiten prostor za
shranjevanje kemičnih sredstev.

7. Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega letnega in zimskega
vzdrževanja je:
– merilec slanosti – 1,
– čelni snežni rezkar – 1,
– stranski snežni rezkar 100 t/h – 1,
– rezervoar za solnico z mešalno garnituro – 1,
– vozilo z zabojem za prevoz asfalta s
ponjavo – 4,
– rezkar za asfalt 1 m širine – 1,
– rezkar za asfalt 0,5 m širine – 1,
– komplet signalizacije za delo na cesti
in zaporo na cesti – 4,
– poltovorno vozilo s kabino za 6 oseb z
vso opremo za bolj zahtevna dela – 8,
– tovorno vozilo do 11 t nosilnosti – 8,
– tovorno vozilo do 15 t nosilnosti – 3,
– unimog ali traktor s priključki – 2,
– priključek kosilnica za bankine – 2,
– priključek krtača – 1,
– priključek metla – 1,
– priključek žaga – 1,
– priključek škarje – 1,
– rovokopač – 8,
– mini nakladač – 6,
– nakladač – 2,
– valjar za mulde – 1,
– valjar teže do 2500 kg – 2,
– valjar teže do 8000 kg – 1,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
do 2 m3 – 3,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
od 2 do 3 m3 – 1,
– avtomatski posipalec za mokro soljenje
nad 3 m3 – 3,
– motorna brizgalka emulzije 1 m3 – 1,
– stroj za rezanje asfalta do globine
10 cm – 2,
– stroj za rezanje asfalta nad globino
10 cm – 1,
– vibracijsko nabijalo – 3,
– motorno razbijalno kladivo – 3,
– greder – 1,
– finišer – 2,
– snežni čelni plug širine nad 2,9 m –
15,
– snežni čelni plug širine od 2,5 do 2,8 m
– 9,
– snežni čelni plug širine do 2,4 m – 10,
– vlečni snežni plug – 2,
– vlečni posipalec 1,25 m3 – 2,
– vlečni posipalec 0,8 m3 – 1,
– vlečni posipalec 0,4 m3 – 2,
– traktor – 10,
– specialno poltovorno vozilo s samonakladalno napravo – 1,
– tehtnica za tehtanje tovornih vozil – 1,
– informacijski sistem, ki je kompatibilen
z naročnikovim, in primerna računalniška
oprema, katero bo na zahtevo naročnika
pravočasno dopolnjeval in noveliral.
Sklop 4: redno vzdrževanje prometne
signalizacije
1. Kadrovska struktura
Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po
sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k
ponudbi ločeno po sklopih:
Kadri
Najmanjše število zaposlenih 32 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi:
– najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima
strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje
gradbene smeri,
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– najmanj ena oseba VI. stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir,
– najmanj ena oseba VI. stopnje smeri
prometni inženir,
– zadostno število ostalih delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj:
– prometni tehnik – 3,
– elektrotehnik – 2,
– KV delavec – 25,
– črkoslikar – 1,
– geodetski tehnik – 1.
Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec
6 – soponudniki).
3. Izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran,
sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so
predmet tega razpisa – Razpisni obrazec
6.
4. Navedba soponudnikov in pravni akt o
skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da
bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna
ponudba – Razpisni obrazec 6).
5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in
zahtevano opremo za izvedbo razpisanih
nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja
interventno izvajanje javne službe, navedeno v tretji alineji ostalih pogojev, pri čemer
je zahteva koncedenta za minimalno število
elementov opreme in prostorov sledeča:
6. Objekti, potrebni za izvajanje del
Velikost in opremljenost objektov za vse
sklope mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati s spodaj zahtevanimi
prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo razvidni
zahtevani prostori in površine.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Koncedent ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem
sodelovanju (najemu) za navedeno opremo
za čas trajanja pogodbe.
Ponudnik mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki
jih določajo drugi predpisi.
Ponudnik mora zagotoviti:
– priročne delavnice z ustreznimi skladišči za opravljanje dejavnosti,
– ustrezne poslovne prostore,
– ustrezne parkirne prostore skladno s
Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
– prostor za nadzorni center za spremljanje delovanja cestnih naprav in ureditev.
7. Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme
ponudnika:
Označbe na vozišču in drugih prometnih
površinah:
Strojna oprema za izdelavo prečnih
označb:

– zadostno število ostalih delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj:
– prometni tehnik – 2,
– elektrotehnik – 5,
– geodetski tehnik – 1,
– elektro monter – 10.
Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec
6 – soponudniki).
3. Izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran,
sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so
predmet tega razpisa – Razpisni obrazec
6.
4. Navedba soponudnikov in pravni akt o
skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da
bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna
ponudba – Razpisni obrazec 6).
5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in
zahtevano opremo za izvedbo razpisanih
nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja
interventno izvajanje javne službe, navedeno v 3. alineji ostalih pogojev, pri čemer je
zahteva koncedenta za minimalno število
elementov opreme in prostorov sledeča:
6. Objekti, potrebni za izvajanje del
Velikost in opremljenost objektov za vse
sklope mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z spodaj zahtevanimi
prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo razvidni
zahtevani prostori in površine.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Koncedent ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem
sodelovanju (najemu) za navedeno opremo
za čas trajanja pogodbe.
Ponudnik mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki
jih določajo drugi predpisi.
Ponudnik mora zagotoviti:
– priročne delavnice z ustreznimi skladišči za opravljanje dejavnosti,
– ustrezne poslovne prostore,
– ustrezne parkirne prostore skladno s
Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
– prostor za nadzorni center za spremljanje delovanja cestnih naprav in ureditev.
7. Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme
ponudnika:
Vozni park:
– osebna vozila – 5,
– tovorno vozilo s košaro 12 m – 1,
– tovorno vozilo s košaro 17 m – 1,
– tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom
– 1,
– tovorno vozilo s ponjavo – 1,
– kombinirano vozilo za prevoz opreme
ali tovora – 1,

– visokotlačna črpalka za ročno brizganje tankoslojnih prečnih označb – 3,
– kompresorska črpalka za ročno brizganje tankoslojnih prečnih označb – 3,
– visokotlačni stroj za strojni nanos tankoslojnih prečnih označb – 2,
– stroj za odstranjevanje talnih označb
– freza – 1.
Strojna oprema za izdelavo vzdolžnih
označb:
– kompresorski stroj na motorni pogon
za nanos tankoslojnih vzdolžnih označb z
računalnikom za izdelavo vzdolžnih označb
po standardih,
– visokotlačni stroj na motorni pogon
za nanos tankoslojnih vzdolžnih označb na
pločnikih in kolesarskih stezah.
Oprema za nanos srednjeslojnih označb
na vozišče:
– pištola za nanos podlage – primer,
– digitalni merilec temperature tal,
– strojni valj za nanos srednjeslojnih
označb – folije,
– oprema za toplotno obdelavo folije.
Oprema za nanos debeloslojnih označb
na vozišče:
– digitalni merilec temperature tal,
– pištola za nanos podlage,
– oprema za termo obdelavo simbolov in
lepljenje na podlago,
– gorilnik z nastavitvijo moči gretja,
– stroj za nanos vroče plastike za izdelavo prečnih in vzdolžnih označb.
Transportna sredstva za prevoz opreme:
– tovorna vozila za prevoz strojev in prikolic (nosilnost 6 t) – 2,
– tovorna vozila za prevoz barv in zaščitne opreme (nosilnost 1,5 t) – 5,
– prikolice za prevoz strojev za vzdolžne
označbe – 2,
– vozila za izvajanje pregledniške službe
s predpisano opremo (tehnične specifikacije
za vzdrževanje) – 3.
Transportna sredstva za prevoz opreme:
– tovorna vozila za prevoz opreme – 3,
– kombinirano vozilo s priročnim orodjem – 1,
– avtodvigalo s košaro višine do17 m
– 1,
– tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom
– 1.
Sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih
znakov in svetlobnih označb
1. Kadrovska struktura
Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni
obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo
koncedenta predloži dokazila za kadrovsko
strukturo zaposlenih delavcev.
Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po
sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k
ponudbi ločeno po sklopih:
Kadri
Najmanjše število zaposlenih 22 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi:
– najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima
strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje
gradbene smeri,
– najmanj dve osebi VI. stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir,
– najmanj ena oseba VI. stopnje smeri
prometni inženir,
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– kombinirano vozilo za prevoz oseb
– 1,
– rovokopač – 1,
– 1 enoosna prikolica za kandelabre
– 1.
Oprema:
– testna naprava MSKE 60,
– testna naprava MSKE 20,
– aparatura »realno breme«,
– osciloskop,
– scopometer,
– analogni multimeter,
– digitalni multimeter,
– stabiliziran laboratorijski usmernik,
– elektronski preizkuševalec toka,
– univerzalni merilni instrument za merjenje zakonsko predpisanih lastnosti elekričnih instalacij,
– programirna naprava za MSKE 60,
– programirna naprava za MSKE 20,
– ustrezna programska oprema (aaSIDRA, SYNCRO),
– 10 elektronskih premičnih merilnih instrumentov za štetje, klasifikacijo in merjenje hitrosti vozil s pripadajočo programsko
opremo.
Sklop 6: redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
1. Kadrovska struktura
Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni
obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo
koncedenta predloži dokazila za kadrovsko
strukturo zaposlenih delavcev.
Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po
sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k
ponudbi ločeno po sklopih:
Kadri
Najmanjše število zaposlenih 10 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi:
– najmanj ena oseba VI. stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir,
– najmanj ena oseba VI. stopnje smeri
prometni inženir,
– zadostno število ostalih delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju ustrezne tehnične smeri ter da
zaposluje najmanj:
– elektrotehnik – 3,
– KV delavec – 2.
Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec
6 – soponudniki).
3. Izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran,
sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so
predmet tega razpisa – Razpisni obrazec
6.
4. Navedba soponudnikov in pravni akt o
skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da
bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna
ponudba – Razpisni obrazec 6).
5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in
zahtevano opremo za izvedbo razpisanih
nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja
interventno izvajanje javne službe, navedeno v tretji alineji ostalih pogojev, pri čemer
je zahteva koncedenta za minimalno število
elementov opreme in prostorov sledeča:
6. Objekti, potrebni za izvajanje del
Velikost in opremljenost objektov za vse
sklope mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilni-
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kom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z spodaj zahtevanimi
prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo razvidni
zahtevani prostori in površine.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Koncedent ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem
sodelovanju (najemu) za navedeno opremo
za čas trajanja pogodbe.
Ponudnik mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki
jih določajo drugi predpisi.
Ponudnik mora zagotoviti:
– priročne delavnice z ustreznimi skladišči za opravljanje dejavnosti,
– ustrezne poslovne prostore,
– ustrezne parkirne prostore skladno s
Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
– prostor za nadzorni center za spremljanje delovanja cestnih naprav in ureditev.
7. Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme
ponudnika:
Vozni park:
– 2 osebni vozili,
– 1 tovorno vozilo s košaro 12 m,
– 1 kombinirano vozilo za prevoz oseb,
– 1 rovokopač.
Oprema:
– analogni multimeter,
– digitalni multimeter,
– stabiliziran laboratorijski usmernik,
– elektronski preizkuševalec toka,
– univerzalni merilni instrument za merjenje zakonsko predpisanih lastnosti elekričnih instalacij,
– ustrezna programska oprema.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena storitev – 55%,
– dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih vzdrževalnih del – 30%,
– celovitost ponujene storitve v okviru
ene pravne osebe – 15%.
9. Rok za dvig razpisne dokumentacije:
od 11. 9. 2006 do 5. 10. 2006 vsak delavnik
od 10. do 12. ure na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, soba 213.
10. Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2006
do 9. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana.
11. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje bo dne 6. 10. 2006 ob 9.30 na Mestni
občini Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana v sejni sobi. Upoštevale se bodo le
pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki
bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
12. Izbira koncesionarja: o izbiri koncesionarja bodo kandidati pisno obveščeni v
roku 15 dni po podpisu sklepa o oddaji ponudbe.
13. Sklenitev pogodbe: z izbranim kandidatom bo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena
koncesijska pogodba, s katero se urejajo

medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem
gospodarske javne službe.
14. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila
v zvezi z javnim razpisom dobite le po faksu ali e-mailu, faks 01/306-17-49, e-mail:
ogjsp@ljubljana.si, kontaktna oseba: Stane
Vidmar.
15. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka transakcijskega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 20.000 SIT, številka podračuna TZR:
01261-0100000114, sklic 09000-285121.
Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo z dokazilom o vplačilu razpisne dokumentacije.
Mestna občina Ljubljana
Št. 014-57/2006
Ob-25043/06
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36/04 – ZLDUPB1), Sklepa o sprejemu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v
Mestni občini Koper do leta 2010 (Ur. l. RS,
št. 90/05) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, tel. 05/664-62-39, telefaks
05/627-10-21.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije:
koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti v objektu novega zdravstvenega doma v
Kopru, Ljubljanska cesta 6.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesija se bo začela izvajati najkasneje v 1
letu po podpisu pogodbe med koncedentom
in koncesionarjem. Koncesija se podeljuje
za nedoločen čas.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji (14. člen
Zakona o lekarniški dejavnosti):
– da je magister farmacije, ki ima poleg
splošnih pogojev za sklenitev delovnega
razmerja opravljen tudi strokovni izpit;
– da obvlada slovenski in italijanski jezik;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– magister farmacije, ki je za več kot 3
leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti pa
mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus
znanja.
b) Drugi pogoji:
– da najkasneje v 20 dneh po prevzemu
objekta z lastnimi sredstvi v celoti ustrezno
opremi prostore z novo opremo in v najkrajšem roku pridobi vsa predpisana dovoljenja;
– da ima zagotovljene ustrezne kadre;
– da prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti;
– da bo zagotovil obratovanje lekarne
najmanj 12 ur na dan od ponedeljka do petka; ob sobotah pa najmanj 5 ur in
– drugi pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. Večje število delovnih mest – do
30 točk,
2. Opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2.
členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko
opravlja lekarna – do 15 točk,
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3. Daljša delovna doba vodje lekarne
(v lekarniški dejavnosti) – do 15 točk,
4. Obratovalni čas lekarne – do 15
točk,
5. Višina najemnine – do 25 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva
ulica 10, Koper;
– dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj, Radenko Cupin, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: radenko.cupin@koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne
Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo prijave: Ne glede na način dostave,
morajo prijave na razpis prispeti najkasneje
do 2. 10. 2006 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Koper – Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: Prijava se
lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: lekarna«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
2. 10. 2006, ob 13. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper - sejna soba
v pritličju.
10. Predvideni datum odločitve o izbiri
koncesionarja: 10 dni po prejemu poročila
razpisne komisije.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj

načrtu Center (Ur. l. RS, št. 8/93) in usmeritev prvonagrajene urbanistične rešitve Javnega natečaja za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne
in arhitekturne idejne zasnove tržnice, ki so
predvsem:
– maksimalna etažnost: pritličje in tri
nadstropja, minimalna etažnost: pritličje in
dve nadstropji,
– predvidene tlorisne dimenzije: 60 m x
32 m,
– oblikovanje objekta: oblikovanje objektov je podrejeno urbanistično – arhitektonski
zasnovi urejanja, ohranjanju identitete v posameznih območjih, nastalih v posameznih
območjih, nastalih v različnih časovnih in
stilnih obdobjih. Zahtevana je visoka kvaliteta graditve za nove ter za prenovo obstoječih. Tehnologija gradnje je lahko klasična,
lahko montažna. Vse začasne rešitve so
načeloma nedopustne.
Načela oblikovanja so za območje predvidenega poslovno-trgovskega objekta C7:
območje predvidenih poslovno – trgovskih
stavb – palač mestnega tipa, ki ustvarjajo
ulične prostore novo predvidenih mestnih
ulic (Titova, S1, S3). Pritličja so arkadna.
– program: območje C7 med Titovo, prestavljeno Prečno ulico (S1) in delno korigirano Cesto na Kremenco (S3), je namenjeno
realizaciji administrativno – poslovnih stavb
neznanih uporabnikov;
– zunanja ureditev v okviru gradbene
parcele po tehnično projektni dokumentaciji
in prvo nagrajeni urbanistični rešitvi.
Zemljišče je komunalno opremljeno, možna je priključitev na komunalne vode v bližini. Potrebna je ustrezna prometna ureditev
ožjega območja med Prečno ulico in Cesto
na Kremenco, stroški bremenijo kupca.
2. Natančnejši lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo so na razpolago v razpisni dokumentaciji.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno, ki vključuje ocenjeno
vrednost zemljišča in vrednost komunalnega prispevka. Izklicne cene ne vključujejo
davka na dodano vrednost, obračuna in plača ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo poslovno trgovskega
objekta,
– stroški komunalnega prispevka, ki na
dan 31. 8. 2006 znaša 94.195.387,28 SIT,
– stroški notarja,
– stroški DDV (samo od vrednosti zemljišča),
– stroški vpisa v zemljiško knjigo.
Nepremičnine navedene pod točko A1 in
A2 se prodajajo kot celota. Ponudba, ki ne
bo vsebovala ponudbe za oba sklopa, ne bo
obravnavana.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun Občine Postojna

Ob-25055/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Postojna št. 36101-9/95 z dne
31. 5. 2005, sklepov Občinskega sveta Občine Postojna št. 36101-9/95 z dne 18. 10.
2005 in št. 46501-25/2005 z dne 8. 11. 2005
o spremembah sklepa št. 36101-9/95 z dne
31. 5. 2005 ter št. 40302-2/2005-8 z dne
21. 12. 2005, sklepa Komisije za izvedbo in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Postojna št. ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 768/4, površine 553 m2,
parc. št. 2614/24, površine 95 m2, parc. št.
392/46, površine 366 m2 in parc. št. 154/10,
površine 256m2, skupne površine 1270 m2,
vse k. o. Postojna, na katerih je predvidena gradnja mestne tržnice; izklicna cena
13,716.000 (57.235,85 EUR). V izklicno
ceno ni vključen DDV.
Nepremičnine so v območju mestnega
centra, in sicer na Novem trgu v Postojni in
so v lasti Občine Postojna.

Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tržnico do 31. 5. 2007.
Ponudnik je ponudbi dolžan izjavo banke
oziroma zavarovalnice za izdajo garancije
v višini 15,000.000 SIT za izvedbo navedenih del.
1. Na nepremičninah je predvidena gradnja mestne tržnice z naslednjimi karakteristikami:
– etažnost: pritličje in nadstropje,
– tlorisne dimenzije: 11,75 m x 47 m,
– višina objekta: 6,91 m,
– naklon strehe: obrnjena dvokapnica z
minimalnim naklonom,
– kota pritličja: +0,00=540,01 mnm,
– v nadstropju mora zagotoviti ca. 190 m2
odprtega dela tržnice (stojnice),
– zunanja ureditev v okviru gradbene
parcele po tehnično projektni dokumentaciji
in prvo nagrajeni arhitekturni rešitvi.
Od zgoraj navedenih dimenzij so možna odstopanja glede na velikost gradbene
parcele in ob upoštevanju prvo nagrajene
arhitekturne rešitve.
Zemljišče je komunalno opremljeno,
možna je priključitev na komunalne vode
v bližini. Potrebna je ustrezna prometna
ureditev ožjega območja med Prečno ulico
in Cesto na Kremenco, stroški bremenijo
kupca.
2. Za izgradnjo tržnice je bil izveden Javni natečaj za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne
in arhitekturne idejne zasnove tržnice, na
katerem je bil izbran projekt Magro d.o.o.,
katerega je potrebno pri pridobivanju projektne, tehnične in upravne dokumentacije
upoštevati, le-to bodo v vsaki fazi pristojne
službe občine potrjevale. Kupec se obvezuje z avtorji prvo nagrajene arhitekturne rešitve skleniti pogodbo za izdelavo projektne
dokumentacije.
3. Programska zasnova tržnice je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4. Popis in razčlenitev površin (zaprte,
odprte, pokrite) je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne
vključujejo davka na dodano vrednost, obračuna in plača ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo tržnice,
– plačilo komunalnega prispevka, ki na
dan 31. 8. 2006 znaša 27,639.270,39 SIT,
– stroški notarja,
– stroški DDV (samo od vrednosti zemljišča),
– stroški vpisa v zemljiško knjigo.
A.2 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 768/5, površine 756 m2,
parc. št. 768/7, površine 330 m2 in parc. št.
768/8, površine 2098 m2, skupne površine
3184 m2, vse k. o. Postojna, na katerih je
predvidena gradnja objekta s poslovno-trgovskim programom; izklicna cena 34,387.200
SIT (143.495,24 EUR). V izklicno ceno ni
vključen DDV.
Nepremičnine so v območju mestnega
centra, in sicer na Novem trgu v Postojni in
so v lasti Občine Postojna.
1. Na nepremičninah je možna gradnja
objekta s poslovno-trgovsko dejavnostjo ob
upoštevanju določil Odloka o ureditvenem
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št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– izjavo banke oziroma zavarovalnice za
izdajo garancije v višini 15,000.000 SIT za
izvedbo del,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna Občine
Postojna, soba št. 3/2) ali na spletni strani
www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-82.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin za gradnjo tržnice in poslovno
trgovskega objekta« naj ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
25. 9. 2006 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost zemljišča in 50% zneska komunalnega prispevka plačati v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, 50%
komunalnega prispevka pa pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Plačilo celotne kupnine in 50% komunalnega prispevka je bistvena sestavina pravnega posla, v primeru
da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba
razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Ob-25054/06
Na podlagi določil 55. do 59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti odvetnica Tatjana Medic iz
Novega mesta individualno/naknadno razpisuje 2 kadrovski štipendiji za šolsko leto
2006/2007 za program gimnazijski maturant, V. stopnje zahtevnosti, in sicer:
za 1. letnik – 1. štipendija,
za 3. letnik – 1. štipendija.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– osebno prošnjo in kratek življenjepis z
opisom izvenšolskih aktivnosti,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču.
Prijave z zahtevano dokumentacijo je
potrebno poslati do vključno 14. 9. 2006 s
priporočeno pošto in s pripisom Štipendija
na naslov: Odvetnica Tatjana Medic, Ulica
talcev 2, 8000 Novo mesto.
Pri dodelitvi štipendij imajo prednost dijaki iz Občine Novo mesto z aktivnim sodelovanjem v izvenšolskih dejavnostih.
Pomanjkljivo izpolnjene vloge in vloge
brez zahtevane dokumentacije se ne bodo
obravnavale.
Kandidati, ki se bodo prijavili v razpisnem
roku, bodo z rezultati izbora seznanjeni do
20. 9. 2006.
Odvetnica Tatjana Medic

Javne dražbe
Št. 465-02-1/2004
Ob-25102/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja, da se
iz javne dražbe za prodajo nepremičnin na
območju ZN Otočec, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006, na podlagi
40. člena uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
ustavi postopek prodaje nepremičnin parc.
št. 160/153, 160/155, 160/156, 160/157
in 160/158, vse k.o. Šentpeter, navedenih
v tabeli pod zaporednimi številkami 2. do
vključno 6.
Vse ostale cene in razpisni pogoji, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006, ostajajo v veljavi nespremenjeni.
Mestna občina Novo mesto
Ob-24633/06
Na podlagi 80. f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 101. člena Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 52/06), sklepa o sprejemu letnega
programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2006 št. 17/10-288/2006
z dne 9. 2. 2006 in sklepa o sprejemu dopolnitve letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006 št.
200-18/6-305/2006 z dne 11. 5. 2006, Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, Cesta
4. maja 53, razpisuje
javno dražbo
za prodajo dveh gradbenih parcel v
naselju Cerknica
Predmet javne dražbe sta dve gradbeni
parceli z možnostjo gradnje individualne stanovanjske hiše v naselju Cerknica – Cesta
Pod Slivnico parcela št. 1 in 2 in sicer:
Parcela št. 1
parc. št. 2382/149 pašnik v izmeri 288 m2
in parc. št. 2382/149 neplodno v izmeri
687 m2, k.o. Cerknica. Skupna izmera parcele št. 1 znaša 975 m2.
Parcela št. 2
parc. št. 2382/150 pašnik v izmeri 627 m2
in parc. št. 2382/150 neplodno v izmeri
430 m2, k.o. Cerknica Skupna izmera parcele št. 2 znaša 1057 m2..
Za prodajo navedenih parcel bo javna
dražba v torek, 26. 9. 2006, s pričetkom ob
13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cerknici, Cesta 4. maja 53, I. nadstropje.
I. Izklicna cena za parcelo 1 znaša
7,532.844 SIT.
Izklicna cena za parcelo 2 znaša
8,166.375 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene znaša 50.000 SIT.
Izklicna cena zemljišča predstavlja vrednost zemljišča brez vključenega 20% davka na dodano vrednost. Poleg kupnine dosežene na javni dražbi z vključenim 20%
davkom na dodano vrednost je kupec dolžan plačati tudi nastale stroške parcelacije,
ki so razdeljeni sorazmerno glede na velikost parcele in znašajo:
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– za parcelo 1 znašajo 137.875 SIT,
– za parcelo 2 znašajo 149.470 SIT z že
vključenim DDV-jem.
II. Kavcijo je potrebno plačati pred javno dražbo na račun Občine Cerknica
01213-0100002563 UJP Postojna, celotno
preostalo kupnino skupaj s stroški parcelacije pa mora uspeli dražitelj plačati najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Kavcija za nakup:
– parcele št. 1 znaša 755.000 SIT,
– parcele št. 2 znaša 820.000 SIT.
Kupec, ki je zainteresiran za nakup več
kot ene parcele mora plačati kavcijo za toliko
parcel kot jih namerava kupiti.
III. S potrdilom o plačilu kavcije se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Kavcija se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne
brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, vštevši dan javne dražbe in iz katerega
izhaja, da imajo sedež na območju Republike Slovenije ali v deželah Evropske Unije in
fizične osebe s potrdilom, da so državljani
Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
kavcija pa zapade prodajalcu.
Plačilo kupnine in stroškov parcelacije
je bistveni element pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine skupaj s stroški
parcelacije na določen način in v določenem
roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine skupaj s stroški parcelacije in poravnavi vseh ostalih stroškov vezanih na prodajno
pogodbo, se bo kupcu nepremičnina izročila
v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan
zemljiškoknjižni predlog.
Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
VI. Po Zakonu o davku na dodano vrednost je za promet nepremičnin kupec dolžan plačati poleg kupnine dosežene na javni
dražbi še 20% davek na dodano vrednost.
Kupec je dolžan plačati priključne takse,
soglasja in stroške pridobitve gradbenega
dovoljenja ter stroške, ki nastanejo v zvezi s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim
predlogom.
Kupec je dolžan Občini Cerknica pred
izdajo gradbenega dovoljenja plačati tudi
komunalni prispevek v skladu z Odlokom o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Cerknica za leto 2004 (Ur. l. RS št.
32/04) in Sklepom o izračunu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti
in napravami (komunalni prispevek), ki ga
je sprejel Občinski svet Cerknica na 8. redni
seji dne 25. 3. 2004.
Komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite na

V izklicno ceno je vključena cena zemljišča na podlagi cenitve stalnega sodno
zapriseženega cenilca, komunalni prispevek
ter vsa komunalna infrastruktura, ki je v neposredni bližini.
V ceno ni vključena izgradnja individualnih priključkov na vso komunalno infrastrukturo, ki jo mora zgraditi kupec ter strošek priključnine na vso komunalno infrastrukturo.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe ter rok za sklenitev pogodbe: prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne
dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic na št.
7221/00C,v osmih dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine, skupaj z DDVjem, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
(davek, stroške overovitve, takse) nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, v zemljiško knjigo pa
bo podan zemljiškoknjižni predlog.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 26. 9. 2006, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, z začetkom
ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizične oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu,
– plača ceno razpisne dokumentacije in
predloži dokazilo o plačilu,
– predloži potrdilo o plačanih davkih, prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% izklicne cene predmetne nepremičnine. Trajanje garancije je 30
dni po datumu javne dražbe,
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od trideset dni ter mora
imeti sedež na območju Republike Slovenije oziroma na območju države članice EU,
samostojni podjetniki morajo predložiti izpis
iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in ga je podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora
biti podpis overjen.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine ter razpisne dokumentacije) je treba
priložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Zreče št. 01344-0100003613 s sklicem,
za namen javna dražba – prodaja parcele za
večstanovanjski objekt.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 26. 9. 2006
do 10. ure na naslovu organizatorja, Cesta
na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu Občinske uprave Občine Zreče. Javne dražbe

tel. 01/709-06-16 – Olga Smodila. Poznejših
reklamacij kupca se ne bo upoštevalo.
Občina Cerknica
Ob-24641/06
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas objavlja
javno dražbo
za prodajo počitniškega apartmaja
G-73 Na Rogli (23 m2 – dnevni prostor s
kuhinjsko nišo, toaleta s tušem in WC) v
pritličju apartmajskega bloka v naselju
Gaber
Izklicna cena: 12,700.000 SIT.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno, plača ga kupec.
Javna dražba bo v četrtek, 12. 10. 2006
v prostorih RŽV ob 12. uri.
Prodaja bo potekala po načelu »Videno
– kupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj. Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
5 dni po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine: v 30 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
RŽV je prvi lastnik. Stanovanje je vseljivo takoj.
Informacije: od 11. 9. 2006 do 7. 10.
2006 med 8. in 10. uro, Peter Dolenc, tel.
04/515-93-00. Ogled: po dogovoru.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o.
Št. 47800-0014/2006-2
Ob-24787/06
Na podlagi 80. f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 93. člena Statuta Občine
Zreče (Ur. l. RS, št. 28/99, 11/01, 81/02,
100/03, 85/04, 76/06) in sklepa Občinskega
sveta Občine Zreče z dne 10. 7. 2006, Občina Zreče s sedežem Cesta na Roglo 13/b,
Zreče razpisuje
javno dražbo
za prodajo gradbene parcele v
poselitvenem območju centra Zreč
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98,
elektronska pošta: info@zrece.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št.
104/83, v izmeri 4284 m2, vpisana pod vložno št. 992, k.o. Zreče, namenjena za gradnjo večstanovanjskih objektov, v celoti last
Občine Zreče, po izklicni ceni 92,405.880
SIT (cena 1 m2 je 21.570 SIT). Zemljišče se
prodaja po načelo videno – kupljeno.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 2.000.000 SIT. Dražitelji višajo
oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu. K vrednosti parcele, ki
bo dosežena po končani licitaciji, bo potrebno kupcu parcele obračunati še 20% DDV,
prav tako pa vse ostale stroške v zvezi s
prodajo nepremičnine.
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se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in
pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe.
Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina
vračuna v kupnino.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti
na naslovu Občine Zreče, tajništvo občinske uprave, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
mapno kopijo z označbo parcele, lokacijsko
informacijo, obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 20.000
SIT in se plača na račun Občine Zreče št.
01344-0100003613, sklic št. 7141-00 za
namen razpisne dokumentacije za javno
dražbo.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Zreče vsak delovni dan med uradnimi urami pri tajniku Občine Zreče Štefanu
Posiloviču osebno ali po tel. 03/757-17-00.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč na terenu posamičen ali skupinski
ogled nepremičnine, ki je predmet javne
dražbe.
XIII. Drugi pogoji:
Prodajna pogodba vsebuje zavezo kupca, da bo na predmetni nepremičnini, najkasneje v roku dveh let od podpisa prodajne pogodbe, začel graditi večstanovanjske
objekte v skladu z spremenjenim in dopolnjenim ZN.
Gradnja večstanovanjskih objektov se bo
izvajala na podlagi sprememb in dopolnitev
obstoječega zazidalnega načrta, ki ga bo
Občinski svet Občine Zreče sprejel na pobudo bodočega lastnika nepremičnine.
Kupec se obveže, da bo zgradil parkirna
mesta, podzemne garaže ter uredil okolico
okoli večstanovanjskih objektov v skladu z
spremenjenim in dopolnjenim ZN.
Kupec se s pogodbo obveže, da bo 25%
vseh stanovanj v večstanovanjskem objektu
neprofitnih, ki jih bo odkupila Občina Zreče oziroma Stanovanjski sklad Republike
Slovenije po ceni po kateri je Stanovanjski
sklad Republike Slovenije pripravljen odkupiti stanovanja po soinvestitorski pogodbi za
območje Občine Zreče.
Občina bo kupcu plačala vse enote v
roku treh let od izgradnje večstanovanjskega
objekta. V primeru, da kupec ne bo zgradil
nepremičnine v skladu s to točko razpisnih
pogojev javne dražbe, ima Občina Zreče
pravico, da prodajno pogodbo razdre, brez
obveznosti plačila eventualno nastale škode
in brez obveznosti vrnitve prejete kupnine.
XIV. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Zreče, ki vodi javno dražbo,
lahko s soglasjem župana ustavi postopek
prodaje vse do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije
in varščina.
Občina Zreče
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Št. 244/2006
Ob-24965/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur. l.
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 24. 8. 2006
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča
parcele št. 659/1-travnik-1823 m2 in
pašnik-1822 m2 k.o. Zapotok
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 659/1 v izmeri 1823 m2
in 1822 m2, k.o. Zapotok. Po obvestilu iz
lokacijske dokumentacije z dne 25. 4. 2006
je lokacija zemljišča s parcelno št. 659/1 k.o.
Zapotok v območju poselitve VS 19/2 z namensko rabo za stanovanja in spremljajoče
objekte, zato se nepremičnina uvršča kot
stavbno nepozidano zemljišče, komunalno
neopremljeno. Zemljišče predstavlja travnik
z dostopom z javne ceste. Oblika parcele je
mnogokotna, teren je razgiban in vrtačast.
3. Izklicna cena znaša 21.570 SIT
za m2 zemljišča + 20% DDV, skupaj torej 78,622.650 SIT + 20% DDV v znesku
15,724.530 SIT, skupaj torej 94,347.180
SIT.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 27. 9. 2006 v prostorih Občine Ig, v sejni sobi, ob 16. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 78,622.650 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 7,862.265 SIT na račun prodajalca
Občine Ig številka TRR 01237-0100000320,
sklic 00 7221-659-1 s pripisom javna dražba
za parcelo št. 659/1 k.o. Zapotok, ter se na

javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo identifikacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v
imenu prodajalca nudil Janez Miklič in sicer
dne 20. 9. 2006 ob 13. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do
odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.
Občina Ig
Št. 244/2006
Ob-24966/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur. l.
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega
sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 24. 8. 2006
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1488/1 – pašnik – 1640 m2 k.o. Golo
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: Stavbno zemljišče, parcela št. 1488/1 v izmeri 1640 m2
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija zemljišča s parcelno št. 1488/1 k.o. Golo v
območju poselitve VS 17/5 z namensko rabo
za stanovanja in spremljajoče objekte, zato
se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno.
Zemljišče je locirano med lokalno cesto IgKurešček-Zapotok in med vaško potjo. Oblika parcele je trikotna, parcela je rahlo v
nagibu in delno poraščena z drevesi.
3. Izklicna cena znaša 21.570 SIT
za m2 zemljišča + 20% DDV, skupaj torej 35,374.800 SIT + 20% DDV v znesku
7,074.960 SIT, skupaj torej 42,449.760 SIT.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 27. 9. 2006 v prostorih Občine Ig, v sejni sobi, ob 16.30.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 35,374.800 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
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6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8 dni
ne preide do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 3,537.480 SIT na račun prodajalca
Občine Ig številka TRR 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1488-1 s pripisom javna dražba za parcelo št. 1488/1 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo identifikacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 20. 9. 2006 ob 13. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.
Občina Ig

– predložijo identifikacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi,
če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v
imenu prodajalca nudil Janez Miklič in sicer
dne 20. 9. 2006 ob 13. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do
odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.
Občina Ig

Št. 244/2006
Ob-24967/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur. l.
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim

premoženjem Občine Ig z dne 24. 8. 2006
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 2111/2-njiva-2326 m2 k.o. Golo
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 2111/2 v izmeri 2326 m2
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 25. 4. 2006 je lokacija
zemljišča s parcelno št. 2111/2 k.o. Golo
v območju poselitve VS 17/2 z namensko
rabo za stanovanja in spremljajoče objekte, zato se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno. Zemljišče predstavlja v naravi
njivo oziroma travnik z ugodnim dostopom
do parcele. Oblika parcele je pravokotna z
možno dobrim izkoristkom pozidave, teren
je delno v nagibu, v bližini je vsa potrebna
infrastruktura oziroma se nahaja v samem
središču kraja Golo.
3. Izklicna cena znaša 21.570 SIT
za m2 zemljišča + 20% DDV, skupaj torej 50,171.820 SIT + 20% DDV v znesku
10,034.364 SIT, skupaj torej 60,206.184
SIT.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 27. 9. 2006 v prostorih Občine Ig, v sejni sobi, ob 16.45.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 50,171.820 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9.točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 5,017.182 SIT na račun prodajalca
Občine Ig številka TRR 01237-0100000320,
sklic 00 7221-2111-2 s pripisom javna dražba za parcelo št. 1488/1 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
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Št. 244/2006
Ob-24968/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, št.
2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega
sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 24. 8. 2006,
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1462/1-gozd-4471 m2 k.o. Golo
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 1462/1 v izmeri 4471 m2
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija zemljišča s parcelno št. 1462/1 k.o. Golo v
območju poselitve VS 17/5 z namensko rabo
za stanovanja in spremljajoče objekte, zato
se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno.
Zemljišče predstavlja gozd, trenutno brez
dostopa z javne ceste. Oblika parcele je
mnogokotna, teren je razgiban in vrtačast.
3. Izklicna cena znaša 21.570 SIT
za m2 zemljišča + 20% DDV, skupaj torej 96,439.470 SIT + 20% DDV v znesku
19,287.894 SIT, skupaj torej 115,727.364
SIT.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 27. 9. 2006 v prostorih Občine Ig, v sejni sobi, ob 16.15.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 96,439.470 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
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7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 9,643.947 SIT na račun prodajalca Občine Ig številka TRR 01237-0100000320, sklic
7221-1462-1, s pripisom javna dražba za
parcelo št. 1462/1 k.o. Golo, ter se na javni
dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku
8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo identifikacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi,
če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v
imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in sicer
dne 20. 9. 2006 ob 13. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do
odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.
Občina Ig
Ob-25056/06
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo
objavlja
javno dražbo
za prodajo objekta ob cerkvi v Kožbani
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dob
rovo.
2. Opis predmeta prodaje: po katastrskih podatkih je parc. št. 42/1 k.o. Kožbana
stavbišče v izmeri 70 m2, parc. št. 43 k.o.
Kožbana pa gospodarsko poslopje v izmeri
150 m2.
Objekt, ki se nahaja v bližini cerkve v vasi
Kožbana je v lasti Občine Brda. Objekt je v
zelo slabem stanju. Strešna kritina je dotrajana. Zidovi so potrebni sanacije. Objekt
je zapuščen in nevzdrževan. Nepremičnino
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se proda v stanju kakršnem je, po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Izklicna cena nepremičnine je
2.000.000 SIT, ki je tudi najnižja cena za
prodajo nepremičnine.
4. Vrsta pravnega posla: vrsta pravnega
posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku
javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine. Stroške v zvezi z
odkupom objekta, priprave pogodbe, overitev podpisov in zemljiškoknjižnega vpisa
nosi kupec.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih občinske uprave
Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
v mali sejni sobi, v ponedeljek 4. oktobra z
začetkom ob 13. uri. Javno dražbo bo vodila Komisije za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

Razpisi delovnih
mest
Št. 1/06-456
Ob-24635/06
Svet Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem
Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu po
sklepu, sprejetem dne 28. 8. 2006, na podlagi 33. člena Statuta in 34. člena Zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96) objavlja
razpis za delovno mesto:
direktorja/ice Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
Za direktorja/ico doma je lahko imenovan
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – ZSV-UPB1).
Direktorja/ico imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varstvo po predhodnem mnenju pristojnega
organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom
sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela doma. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s
kratkim življenjepisom naj kandidati(tke) pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici
na naslov:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48,
1434 Loka pri Zidanem Mostu z oznako:
»za razpis za direktorja/ico« in s pripisom
»ne odpiraj«.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino 200.000 SIT in predložijo dokazilo o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe
udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, in ki je notarsko overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Brda
št. 01207-0100014109 s sklicem, za namen
javne dražbe v Kožbani.
8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po končani javni
dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda
lahko s soglasjem župana postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
10. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Brda, tel. 05/335-10-30, ali po mailu:
info@obcina-brda.si.
Občina Brda

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Su 010602/06-669
Ob-24638/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče na
Vrhniki, Vrhnika, Cankarjev trg 8, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje zemljiške knjige II
Delovno mesto višji pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec
III, višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti zemljiške knjige,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– delo s strankami v času uradnih ur,
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– vodenje postopkov in samostojno prvo
odločanje v zemljiškoknjižnih zadevah v
skladu z zakonom (izdaja sklepa ali odločbe, vpisovanje sprememb v glavno knjigo in
pomožne evidence).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri,
– 8 mesecev delovne dobe,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit
– opravljen izpit iz Sodnega reda
– 2 mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Okrajnega sodišča na
Vrhniki, Cankarjev trg 8, Vrhnika.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Okrajno sodišče na
Vrhniki, za javni natečaj – višji pravosodni
sodelavec – sodni referent za področje zemljiške knjige II, Cankarjev trg 8, Vrhnika.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne
bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednice Okrajnega sodišča na Vrhniki, tel. 01/755-30-90.
Okrajno sodišče na Vrhniki

Su 010111/2006
Ob-24642/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 UPB-2 in Ur. l. RS, št. 21/06 US-odl.,
s spremembami) Okrožno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, 4000 Kranj, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnikov, 1 prosto delovno mesto.
1. Delovno mesto »pravosodni sodelavec« je uradniško delovno mesto, delo se
lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II, pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni
sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne
smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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 njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
sodišča,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov,
skladno s Sodnim redom in drugimi predpisi,
ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje
sodišča,
– delo s strankami,
– delo z zaseženimi predmeti,
– arhiviranje spisov, skladno s Sodnim
redom,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– odločanje o sodnih taksah in njihova
izterjava,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– vročanje prijav stečajnim upraviteljem,
– priprava preglednic prijavljenih terjatev za naroke, obvestila sodnemu registru,
izdaja raznih potrdil, pregled dokumentacije
in njeno vročanje naslovnikom,
– opravljanje vseh potrebnih vpisničarskih in strojepisnih del,
– opravljanje drugih del, skladno s Sodnim redom, po odredbi predsednika sodišča, sodnika ali sekretarja sodišča.
4. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili iz zadnjih dveh
alineji nadomesti pisna izjava kandidata,
vendar bo moral izbrani kandidat potrdili
predložiti pred zaposlitvijo.
5. Na razpisano delovno mesto lahko
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita
Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in dvomesečnim poskusnim delom.
7. Kraj opravljanja dela: izbrani kandidat
bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev in z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja
dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, z oznako »javni
natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/271-12-07, pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki in uporabljeni kot nevtralno za ženske in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 110-199/2006
Ob-24648/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Su 13/06-2
Ob-24665/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana, javni natečaj za
višjega pravosodnega svetovalca (1
prosto delovno mesto).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu:
– višji pravosodni svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 15 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, 1001 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Vesna Jeke, tel.
01/232-51-96 int. 107.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Ob-24763/06
Skupščina družbe Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l. objavlja delovno mesto
direktorja družbe Javno podjetje – Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper
d.o.o. – s.r.l.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo najmanj univerzitetno izo
brazbo,
– da imajo organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj, dokazila o izobrazbi in Program
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delovanja in razvoja javnega podjetja v naslednjem mandatnem obdobju.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 4 let.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami in
dokazili morajo kandidati poslati na naslov:
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za imenovanje direktorja – Ne
odpirati«.
Rok za prijavo je do 30. 11. 2006. O izbiri
kandidata se bo odločilo do 31. 12. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
Tu 116/06
Ob-24764/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06), Okrožno državno tožilstvo
v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor,
objavlja javni natečaj za prosta uradniška
delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 3 prosta delovna mesta z delovnim razmerjem za nedoločen
čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati 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:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v peti in šesti 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.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Okrožnega državnega
tožilstva v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor.

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: Okrožno
državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev
24, Maribor. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/234-87-26.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Št. 1100-14/2006/1-0023163 Ob-24769/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU-UPB2) ter
v skladu z drugim odstavkom 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
letalski nadzornik – svetovalec v oddelku za letalske operacije in licenciranje prevoznikov v sektorju za letalsko
varnost v direktoratu za civilno letalstvo
(šifra delovnega mesta 219).
Razpisano delovno mesto letalski nadzornik – svetovalec je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu letalski
nadzornik – svetovalec I, letalski nadzornik
– svetovalec II in letalski nadzornik – svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal
v nazivu letalski nadzornik – svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba prometne ali druge ustrezne tehnične smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje
v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje

94 / 8. 9. 2006 /

7197

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

v roku šestih mesecev od razporeditve na
delovno mesto, kot to določa druga alineja
57. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne
12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
V skladu s prvo alinejo 57. člena v zgornjem odstavku navedenega pravilnika, lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati,
ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s
področja letalstva, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto oziroma v roku enega
leta po tem, ko mu bo zagotovljena možnost
opravljanja strokovnega izpita.
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).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v deveti in deseti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z dobrim poznavanjem
predpisov in operativnih postopkov za licenciranje letalskih prevoznikov.
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 jav-

– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba prometne ali druge ustrezne tehnične smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje
v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku šestih mesecev od razporeditve
na delovno mesto, kot to določa druga alineja 57. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne
12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
V skladu s prvo alinejo 57. člena v zgornjem odstavku navedenega pravilnika, lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati,
ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s
področja letalstva, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto oziroma v roku enega
leta po tem, ko mu bo zagotovljena možnost
opravljanja strokovnega izpita.
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).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).

nega 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 delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana in Kotnikova ulica 19/a, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– izvajanje upravno strokovnega nadzora na delovnem področju;
– sodelovanje pri opravljanju zahtevnih
nalog;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov;
– oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov;
– sodelovanje v zahtevnih projektnih
skupinah.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-14/2006/1-0023163«. 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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. list RS.
Št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 1100-13/2006/1-0023163 Ob-24770/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU-UPB2) ter
v skladu z drugim odstavkom 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
letalski nadzornik – svetovalec v oddelku za letalske operacije in licenciranje prevoznikov v sektorju za letalsko
varnost v direktoratu za civilno letalstvo
(šifra delovnega mesta 220).
Razpisano delovno mesto letalski nadzornik – svetovalec je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu letalski
nadzornik – svetovalec I, letalski nadzornik
– svetovalec II in letalski nadzornik – svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal
v nazivu letalski nadzornik – svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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Potrdili navedeni v deveti in deseti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z dobrim poznavanjem
predpisov in operativnih postopkov za licenciranje letalskih prevoznikov.
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 delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana in Kotnikova ulica 19a, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– izvajanje upravno strokovnega nadzora na delovnem področju;
– sodelovanje pri opravljanju zahtevnih
nalog;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov;
– oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov;
– sodelovanje v zahtevnih projektnih
skupinah.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
1100-13/2006/1-0023163«. 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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. list RS.
Št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
telefonska številka: 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Ob-24786/06
Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec, tel. 03/713-29-00,
faks 03/713-29-10, e-mail: dom_nine_pokorn.zalec@siol.net, DŠ: SI87163403, spletna stran: www.ssz-slo.si, Svet zavoda Doma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec, na podlagi sprejetega sklepa z dne 28. 8.
2006 razpisuje delovno mesto:
strokovni vodja zavoda.
Kandidat mora po določilih Statuta Doma
Nine Pokorn Grmovje in Zakona o socialnem varstvu poleg splošnih pogojev izpolnjevati še:
– strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Z izbranim kandidatom bo Svet zavoda
sklenil pogodbo za obdobje 5 let.
Pisne vloge s potrebnimi dokazili morajo
kandidati poslati na naslov: Svet Zavoda
Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a,
3310 Žalec v zaprti kuverti »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
obveščeni v zakonitem roku.
Dom Nine Pokorn Grmovje
Št. 1309/2006
Ob-24910/06
Svet Zavoda za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik razpisuje delovna mesta:
1. ravnatelja osnovne šole zavoda,
2. ravnatelja srednje šole zavoda,
3. ravnatelja doma zavoda.
Pogoji:
– Kandidati pod 1., 2. in 3. točko morajo
izpolnjevati pogoje določene v 53., 144. in
145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
– Vlogi je potrebno priložiti razvojni načrt
šole oz doma.
Ravnatelji bodo imenovani za 5 let.
Nastop dela je 1. 12. 2006.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s pripisom »za
razpis ravnatelja« v 15 dneh od objave razpisa na naslov: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a, 1241
Kamnik.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik
Ob-24911/06
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja dva
javna natečaja za dve prosti uradniški delovni mesti, in sicer:
1. Svetovalec, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar v Oddelku za pripravo in izvedbo sej DZ in delovnih teles
– Odbor za zadeve Evropske unije.
Delovne naloge:
– spremljanje in proučevanje zadev EU,
predlogov zakonov in drugih aktov,
– priprava poročil delovnega telesa za
sejo DZ, Odbora za zadeve Evropske unije
ali Odbora za zunanjo politiko,
– dajanje strokovnih mnenj in stališč o
vprašanjih z delovnega področja delovnega
telesa članom delovnega telesa in DZ,
– sodelovanje na seji delovnega telesa
in DZ,
– priprava elaboratov, analiz, informacij
in drugih gradiv za potrebe delovnega telesa,
– spremljanje aktualnih vprašanj, ki so
povezana s področjem delovnega telesa.

Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji
svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar),
– najmanj UNIV ali VS izobrazba (svetovalec, višji svetovalec) oziroma najmanj
UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali
magisterijem (podsekretar) pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– nižji nivo znanja še enega svetovnega
jezika (svetovalec, višji svetovalec) oziroma
še dveh svetovnih jezikov (podsekretar),
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopije dokazil o višjem nivoju znanja svetovnega jezika,
– fotokopije dokazil o nižjem nivoju znanja še enega oziroma še dveh svetovnih
jezikov.
2. Svetovalec, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar v Uradu generalnega
sekretarja.
Delovne naloge:
– strokovno spremljanje in predlaganje
notranjih aktov in ukrepov na področjih fizičnega in tehničnega varovanja, požarne
varnosti, zaščite zaupnih dokumentov, zaščite in reševanja,
– nadzorovanje in posodabljanje sistema
varovanja,
– usklajevanje nalog s področja varovanja z ministrstvom, pristojnim za notranje
zadeve,
– oblikovanje pravnih mnenj in dajanje
pravnih nasvetov s področja dela Urada generalnega sekretarja,
– priprava strokovnih informacij, poročil
in podatkov o aktualnih vprašanjih in temah
za potrebe služb DZ.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji
svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar),
– najmanj UNIV izobrazba pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
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– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo za obe delovni mesti sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in z največ 6 mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih organa. Kandidat, ki nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati,
ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila in
bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo
natečajne pogoje. Izbranima kandidatoma bo
izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti
sklepa o izbiri se bo z izbranima kandidatoma
sklenila pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeni prosti delovni mesti pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili
na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana,
s pripisom »Prijava na JN – Odbor EU« oziroma »Prijava na JN – Urad GS« v 8 dneh
od dneva objave. Za dodatne informacije o
izvedbi obeh javnih natečajev je dosegljiva
Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor

– dokazila o znanju angleškega jezika
(za delovno mesto vodje službe za informacijsko tehnologijo).
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– 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 Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave javnega
natečaja. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi priloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniška delovna mesta«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku
roka za prijavo na natečaj.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji
kadrovske službe (tel. 01/478-5814).
Računsko sodišče RS

Št. 177/2006
Ob-25026/06
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za naslednji uradniški
delovni mesti:
A. Uradniški delovni mesti in pogoji za
opravljanje dela
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Vodja službe za informacijsko tehnologijo – eno delovno mesto.
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednja
splošna pogoja:
– univerzitetna izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj
in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– državni izpit iz javne uprave (če ga
izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja; 89. člen ZJU),
– znanje angleščine.
2. Vodja službe za informacijsko tehnologijo opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo službe,
– določa dolgoročne potrebe za informacijske sisteme in načrtuje strategijo informacijske tehnologije,

– načrtuje varnost in zaščito informacij,
– razvija specifično programsko opremo
za potrebe računskega sodišča,
– svetuje uporabnikom pri določanju zahtev za informacijski sistem in rešitev,
– sodeluje z uporabniki pri določanju
zahtev glede podatkov za revizije in pridobivanju podatkov.
Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov za delovno mesto vodje službe
za informacijsko tehnologijo se bo v prvi
fazi izbirnega postopka presojala na podlagi priložene dokumentacije, v drugi fazi pa
z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna
komisija opravila s kandidati, ali na podlagi
pisnega preizkusa usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal
v prostorih Računskega sodišča Republike
Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.
II. Pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
– eno delovno mesto.
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednji
splošni pogoj:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Poleg strokovne usposobljenosti, ki jo
bo natečajna komisija presojala na podlagi
priložene dokumentacije in ustnega razgovora ali pisnega preverjanja kandidatovega znanja, od kandidatov pričakujemo tudi
sposobnost komuniciranja, zanesljivost in
natančnost.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje
za določen čas, in sicer 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.
Kandidati za obe navedeni delovni mesti
morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega
odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
ter znanje slovenskega jezika in splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava.
B. Dokazila in informacije o izvedbi javnega natečaja
K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih,
– dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah (za delovno mesto vodje službe za
informacijsko tehnologijo),
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, ki je predpisan kot posebni
pogoj (za delovno mesto vodje službe za
informacijsko tehnologijo),
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Št. 177/2006
Ob-25027/06
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja prosto strokovno-tehnično delovno
mesto:
tajnik.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v revizijskem oddelku. Okvirno vsebino dela predstavljajo naslednje delovne naloge:
– spremlja roke za izvedbo posameznih
dejanj v postopkih revizij,
– ureja in vodi tekoči arhiv dokumentov,
– pripravlja zapisnike sej in razčiščevalnih sestankov,
– vodi evidence,
– obračunava potne stroške in dnevnice
za službena potovanja,
– opravlja ostala tajniška opravila.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja izobrazba,
– eno leto delovnih izkušenj,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedil.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za
oblikovanje besedil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
dobrim pisnim in ustnim izražanjem ter delovnimi izkušnjami, ki so primerljive delovnim
nalogam objavljenega delovnega mesta.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s pol-
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nim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Javni uslužbenec bo delo
opravljal v prostorih Računskega sodišča
Republike Slovenije, Slovenska cesta 50,
Ljubljana.
Kandidate vabimo, da prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave na
naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana, z
navedbo »javna objava – tajnik«.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim
kandidatom pisno obveščeni o tem, da niso
bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji
kadrovske službe (tel. 01/478-5814).
Računsko sodišče RS
Št. 555/06
Ob-25040/06
Na podlagi določb 33., 71. ter 73. člena
Statuta, Akta o sistemizaciji delovnih mest
ter sklepa generalne direktorice KC z dne
31. 8. 2006, Klinični center Ljubljana razpisuje delovni mesti s posebnimi pooblastili:
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Klinike za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo (m/ž),
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Službe za neonatologijo, SPS Pediatrična klinika (m/ž).
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v
roku 15 dni po objavi razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na
ovojnici naj navedejo, na katero delovno
mesto se prijavljajo.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni/-e v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi z izbranim/-o kandidatom/-ko.
Klinični center Ljubljana
Št. 119-3/2006-58
Ob-25041/06
Upravna enota Ljubljana na podlagi 56.
člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 -UPB2)
objavlja javni natečaj za prosta uradniška
delovna mesta:
1. Pripravnik – referent v Sektorju za
upravne notranje zadeve (4 delovna mesta).
Delovne naloge:
– usposabljanje za samostojno opravljanje upravnih nalog in opravo predpisanega
strokovnega izpita.
Zahtevani pogoji in znanja:
– srednja izobrazba upravno-administrativne, ekonomske ali splošne smeri.
Z izbranimi kandidati bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, za čas usposabljanja, tj. 8 mesecev in s polnim delovnim
časom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič
– Lundrovo nabrežje 1 in Proletarska cesta
1 v Ljubljani.
2. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Moste-Polje, ki se lahko
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opravlja v nazivu svetovalec III (2 delovni
mesti).
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Z izbranima kandidatoma bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji Proletarska cesta 1 v Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijavi pod tč. 1 in tč. 2 morajo kandidati
priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe (samo kandidati,
ki se prijavljajo na prosto delovno mesto
pod tč. 2),
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 2),
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo kandidati,
ki se prijavljajo na prosto delovno mesto
pod tč. 2),
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka,
bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma pred imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnje-

vanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre
(z označbo » za javni natečaj – pripravnik v Sektorju za upravne notranje zadeve«
oziroma »za javni natečaj – svetovalec v
Izpostavi Moste-Polje«), Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na elektronski
naslov ue.ljubljana@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Če je prijava poslana po pošti,
se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto priporočeno, in sicer najkasneje
zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Su 0106/06
Ob-25105/06
Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji(a) svetovalec(ka) v pravosodju
(vodja zemljiške knjige) – eno delovno
mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji svetovalec v pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju II, višji
svetovalec v pravosodju I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka izobrazba upravne ali pravne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
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Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000
Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Kopru

Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).
Občina Brežice

Št. 100-36/2006
Ob-25106/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo), Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za
zaposlitev na delovnem mestu:
svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Oddelku za gospodarske javne
službe in gospodarske zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne smeri;
– aktivno obvladovati uradni jezik;
– imeti državljanstvo Republike Slove
nije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– obvladovati morajo osnove računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski
upravi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– 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 oziroma pisna izjava kandidata o tem;
– potrdilo pristojnega sodišča o tem, da
kandidat ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee oziroma
pisna izjava kandidata o tem;
– fotokopije dokazil, o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških orodij.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom v prostorih občinske
uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s preverjanjem predloženih dokazil
in z ustnimi razgovori s kandidati.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice s pripisom »Javni
natečaj pripravnik-upravne smeri – ne odpiraj« in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Obravnavane bodo le popolne prijave
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja na tel št. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).
Občina Brežice
Št. 100-37/2006
Ob-25107/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32-2006-uradno prečiščeno besedilo), Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za
zaposlitev na delovnem mestu:
svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Oddelku za gospodarske javne
službe in gospodarske zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri;
– aktivno obvladovati uradni jezik;
– imeti državljanstvo Republike Slove
nije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– obvladovati morajo osnove računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski
upravi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– 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 oziroma pisna izjava kandidata o tem;
– potrdilo pristojnega sodišča o tem, da
kandidat ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee oziroma
pisna izjava kandidata o tem;
– fotokopije dokazil, o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških orodij.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom v prostorih občinske
uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s preverjanjem predloženih dokazil
in z ustnimi razgovori s kandidati.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice s pripisom »Javni
natečaj pripravnik-gradbene smeri – ne odpiraj« in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Obravnavane bodo le popolne prijave
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
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Št. 110-9/2006-1/3
Ob-25109/06
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika (pravnika).
Pripravnik se bo v občinski upravi usposabljal na področju premoženjsko-pravnih
zadev. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
pogojev iz 2. odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti univerzitetno izobrazbo pravne
smeri,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– imeti veljavno vozniško dovoljenje B
kategorije,
– imeti osnovna računalniška znanja.
K vlogi z življenjepisom je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– pisno izjavo, da je kandidat državljan
Republike Slovenije,
– pisno izjavo, da ima kandidat veljavno
vozniško dovoljenje B-kategorije,
– pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (10 mesecev) in s polnim delovnim časom.
Rok za vložitev prijav je 8 dni od dneva
objave na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »prijava na
javni natečaj – pripravnik (pravnik)«.
Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o natečaju posredujeta: Ivan Pristovnik in Franc Hribernik
(01/831-81-17).
Občina Kamnik
Št. 110-10/2006-1/3
Ob-25110/06
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika (občinskega redarja).
Pripravnik se bo v občinski upravi usposabljal na področju občinskega redarstva.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogojev
iz 2. odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti najmanj srednješolsko izobrazbo
prometne ali tehnične smeri,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– imeti veljavno vozniško dovoljenje Bkategorije,
– imeti osnovna računalniška znanja.
K vlogi z življenjepisom je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi,
– pisno izjavo, da je kandidat državljan
Republike Slovenije,
– pisno izjavo, da ima kandidat veljavno
vozniško dovoljenje B-kategorije,
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– pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (8 mesecev)
in s polnim delovnim časom.
Rok za vložitev prijav je 8 dni od dneva
objave na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, s pripisom »prijava na javni natečaj – pripravnik (občinski redar)«.
Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o natečaju posredujeta: Ivan Pristovnik in Franc Hribernik
(01/831-81-17).
Občina Kamnik
Št. 214/2006
Ob-25119/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec, v Oddelku za organizacijsko zakonodajo pravosodnih organov in
upravnega sodstva, Sektor za pripravo
zakonodaje, Direktorat za zakonodajo s
področja pravosodja, v Ministrstvu za
pravosodje RS, pod šifro DM 238 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje RS.
Prosto delovno mesto svetovalec v Oddelku za organizacijsko zakonodajo pravosodnih organov in upravnega sodstva, v
Sektorju za pripravo zakonodaje, v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja,
v Ministrstvu za pravosodje RS 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 (v kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
izbrani kandidat opraviti v roku enega leta
od sklenitve delovnegarazmerja na podlagi
89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
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– 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
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj« in navedbo
razpisanega delovnega mesta, s šifro DM
238.
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. 148/06
Ob-25122/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni in
špektorat Republike Slovenije objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno me
sto:
višji svetovalec v Sektorju za splošen
nadzor.
Javni natečaj v okviru državne uprave za
prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v Sektorju za splošen nadzor v Ministrstvu za gospodarstvo, Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec 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, Sedež inšpektorata, Parmova 33,
1000 Ljubljana, 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
pravna smeri;
– delovne izkušnje za opravljanje nalog
v nazivu višji svetovalec III 5 let, v nazivu
višji svetovalec II 6 let in v nazivu višji svetovalec I 7 let;
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Kandidatu z univerzitetno izobrazbo in
kandidatu z visoko strokovno izobrazbo z
magisterijem se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino. Kandidat,
ki nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita
iz upravnega postopka, ga mora opraviti
v roku 3 mesecev od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne izkušnje do 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 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.
Kandidat bo opravljal naslednje naloge:
– sodelovanje pri načrtovanju akcij, pri
poročanju in oblikovanju sistemskih rešitev
in drugih najzahtevnejših gradiv ter samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij,
poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– sodelovanje pri pripravi zakonodaje,
drugih gradiv in obveznih navodil na področju splošnega nadzora;
– sodelovanje pri izvajanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev
inšpektorata;
– nudenje pravne in strokovne pomoči;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;

94 / 8. 9. 2006 /

7203

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– sodelovanje pri pripravi letnega poročila o delu inšpektorata;
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja dela inšpektorata;
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
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 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. 100-79/2006.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi internega natečaja dobite na tel. št. 01/280-87-49
(Katja Kosec).
V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za gospodarstvo

javni poziv
za dolgoročno varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto
2006
Državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, ki
imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, skladno s 160. členom Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03
– SZ) (v nadaljevanju: varčevalce) pozivamo, da se vključijo v Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, ki s sistemom
državnih premij varčevalcem omogoča in
zagotavlja ugodno dolgoročno varčevanje,
s pravico do nizko obrestovanih bančnih
dolgoročnih stanovanjskih posojil, po pogojih zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi.
I. Pogoji nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
Vse pogoje Nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme opredeljuje Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in
subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja – (uradno
prečiščeno besedilo – ZNSVS-UPB1. Ur. l.
RS, št. 44/06). Povzemamo predvsem naslednje:
1. Varčevanje
– Način varčevanja:
– obročno – mesečno, najnižji znesek
je 12.000,00 SIT oziroma 50,08 EUR, pretvorjeno po enotnem zamenjalnem tečaju
239,640 SIT za EUR in njegov mnogokratnik ali
– za več mesecev skupaj.
– Varčevalec mora v okviru varčevalnega leta vplačati najmanj znesek desetih pogodbenih mesečnih varčevalnih zneskov in
varčevati najmanj toliko mesecev, kot je to
določeno v varčevalni pogodbi.
– Doba varčevanja je najmanj 5 in največ 10 let.
– Obrestna mera je 3,20% in je fiksna za
obdobje enega leta.
– Varčevalec ima pravico odstopiti od
pogodbe, vendar mu v tem primeru pripadajo le obresti na privarčevana sredstva in
sicer:
– pri odstopu pred enim letom varčevanja – kot za vloge na vpogled,
– pri odstopu po enem letu varčevanja
– v pogodbeni višini.
Banka v tem primeru vrne varčevalcu privarčevana sredstva s pripadajočimi
obrestmi.
– Varčevalec po zaključku rednega pogodbenega varčevanja:
– prosto razpolaga s privarčevanimi
sredstvi. Za privarčevana sredstva se šteje vsa plačila po pogodbi in obresti, brez
premij;
– pridobi pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila.
2. Premija
Premija je znesek, ki letno pripade varčevalcu v Nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi kot spodbuda za namensko porabo
privarčevanih sredstev, najem namenskega
posojila in redno varčevanje po pogojih Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme:
– Višina premije znaša 1/24 letnega
vplačanega zneska, vendar ne več kot 1/24
pogodbeno določenega letnega varčevalnega zneska.
– Premijo se pripiše na varčevalni račun
po preteku vsakih 12. mesecev varčevanja. Stanovanjski sklad Republike Sloveni-

Druge objave
Ob-25279/06
Popravek
V javnem pozivu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada s predmetom »Javni poziv za zbiranje predlogov
za distribucije in prikazovanja filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) v Republiki Sloveniji za leto 2006«, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 85-86 z dne 11. 8.
2006, Ob-21917/06, se tretji odstavek točke
10. besedila javnega poziva, ki določa 2. rok
zasedanja strokovnih komisij spremeni tako,
da sedaj glasi:
»– 2. rok zasedanja 1. seje strokovnih
komisij z dne 6. 10. 2006.«
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Št. 110-203/2006-31111
Ob-25083/06
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo
za pravosodje objavlja
javni poziv
sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev
petih sodnikov na delo na Ministrstvo za
pravosodje.

Sodniki bodo dodeljeni za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog:
– na kazensko pravnem področju in,
– na civilno pravnem področju.
Sodniki bodo:
– sodelovali pri oblikovanju programa
predsedovanja s področja pristojnosti Ministrstva za pravosodje RS,
– sodelovali pri pripravi stališč k predlogom aktov, ki se obravnavajo na delovnih
skupinah Sveta EU s področja pravosodja
ter natančno spremljali vse akte, ki jih delovne skupine obravnavajo (poznati bodo morali s temi akti povezane akte, kar vključuje
podrobni študij že sprejetih instrumentov,
tudi tistih iz časa ko Republika Slovenija še
ni bila članica EU),
– udeleževali se sestankov delovnih skupin Sveta EU s področja pravosodja, po
dogovoru pa jih v času predsedovanja tudi
vodili,
– udeleževali se sestankov na Evropski
komisiji,
– sodelovali pri pripravi mednarodnih
strokovnih konferenc s področja pravosodja, ki bodo organizirane v času predsedovanja,
– sodelovali s strokovnimi nasveti pri
pripravi različnih gradiv, vezanih na predsedovanje,
– morali biti v času predsedovanja na
voljo za dnevne stike z Generalnim sekretariatom Sveta EU, Evropsko komisijo,
Evropskim parlamentom, drugimi državami
članicami, Stalnim predstavništvom RS pri
EU v Bruslju.
V času priprav na predsedovanje se
bodo sodniki udeleževali različnih oblik potrebnega usposabljanja.
Dodelitev petih sodnikov bo predvidoma
trajala do 1. 8. 2008, ko se izteče predsedovanje RS Svetu Evropske unije, medtem ko
bodo nastopi dodeljenih odvisni od samega
poteka postopka dodelitve.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-203/2006-31111

Ob-25084/06

Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo
za pravosodje objavlja
javni poziv
višjim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega višjega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje. Sodnik bo dodeljen
za opravljanje del in nalog direktorja Centra
za izobraževanje v pravosodju. Predvideni
čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-24972/06
Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in
subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur. l.
RS, št. 44/06 – ZNSVS-UPB1) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
objavlja

Stran

Stran
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je, javni sklad zagotovi nakazilo premije za
varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu
po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja,
varčevalcu pa bo izplačana ob izpolnitvi pogojev iz zakona.
3. Donosnost varčevanja
Donosnost varčevanja kot skupni rezultat obresti za varčevanje in pripisanih vseh
letnih premij ob koncu petletnega varčevanja je 4,7-odstotna in sicer ob predpostavki
vplačil v začetku vsakega meseca in obrestovanja do konca 60. meseca in ob nespremenjeni obrestni meri za varčevanje,
ki v letu znaša 2006 3,2 odstotka.
4. Dolgoročno stanovanjsko posojilo
– Pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila pridobi varčevalec, ki je redno varčeval celotno pogodbeno dobo in si
je zato tudi pridobil pravico do vseh pripadajočih premij. Pravico do posojila, ki izhaja
iz varčevalne pogodbe, lahko varčevalec
prenese tudi na zakonca oziroma osebo,
ki ji v skladu s predpisi o zakonski zvezi
pripadajo enake pravice kot zakonskemu
partnerju ter na svoje otroke ali vnuke.
– Višina posojila je najmanj dvojni znesek privarčevanih sredstev. Za privarčevana sredstva se štejejo vsa plačila po
pogodbi, pripadajoče premije za celotno
varčevalno obdobje in obresti.
– Doba dolgoročnega kreditiranja je
praviloma enaka dvojnemu številu let varčevanja za katera je varčevalcu pripadla
premija.
– Obrestna mera za posojila je za 1 odstotno točko povečana obrestna mera za
varčevanje, ki velja v času odplačevanja
posojila in je enaka efektivni obrestni meri,
pri čemer v izračunu niso upoštevani stroški zavarovanja kredita.
– Posojilojemalec lahko odobreno posojilo porabi za:
– nakup stanovanja ali stanovanjske
hiše,
– gradnjo individualne stanovanjske
hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo
ali dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja),
– rekonstrukcijo lastnega stanovanja
ali stanovanjske hiše ali
– adaptacijo lastnega stanovanja ali
stanovanjske hiše,
– nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše,
– plačilo stroškov za opremljanje
stavbnega zemljišča,
– plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v
stavbno zemljišče,
– plačilo projektne dokumentacije v
zvezi z nameni iz prejšnjih točk,
– poplačilo že najetih posojil za navedene namene.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Pri namenski porabi privarčevanih sredstev se lahko del posojila v višini 30
odstotkov varčevalcu izplača v gotovini.
5. Stroški
Banke ne zaračunavajo stroškov za
sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe,
odobritev in sklenitev posojilne pogodbe ter
vodenje posojila.
II. Sklepanje varčevalnih pogodb
Varčevalec vstopi v Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo s sklenitvijo pogodbe o varčevanju (v nadaljevanju: varčevalna pogodba) v eni izmed naslednjih
bank, ki so si pridobile pravice za sklepanje
varčevalnih pogodb:
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Abanka Vipa d.d. Ljubljana
Banka Celje d.d.
Banka Domžale d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke
Banka Koper d.d.
Gorenjska Banka d.d., Kranj
Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
SKB banka d.d., Ljubljana
Skupaj
K sklepanju varčevalnih pogodb vas vabimo od 2. 10. 2006 dalje v vse enote navedenih bank.
Za sklenitev varčevalne pogodbe potrebujete:
– osebni dokument,
– davčno številko,
– sredstva v višini prvega mesečnega
obroka varčevanja.
Na podlagi dosedanjih izkušenj vam svetujemo, da si plačevanje mesečnih obrokov
varčevanja uredite preko trajnega naloga v
vaši matični banki.
Vse dodatne informacije so vam na voljo
neposredno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Poljanska
cesta 31, Ljubljana, tel. 01/47-10-500 in
01/47-10-531 ali pri vseh izbranih bankah.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije
Št. 2584
Ob-25087/06
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja zemljišča z nepremičninami, ki so predvidene za odstranitev.
b) Kraj: Vir pri Domžalah – GEA d.d.
c) Vrsta nepremičnin: parc. št. 1174/3,
2353, 2354 in 2355 vl. št. 4708, k.o. Domžale, v naravi rezervoarji za olje 3050 ton
in 86/1000 parc. št. 2352/1, vl. št. 4709 k.o.
Domžale, v naravi del podnega skladišča v
izmeri 240 m2.
Izhodiščna cena je 49,000.000 SIT.
d) Nepremičnine se prodajajo, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del podnega skladišča s pripadajočim
deležem na skupnih napravah predstavlja
idealni solastniški delež, na katerem obstaja
predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se vplačana
kavcija ne vrača.

Število vseh
varčevalnih pogodb

Višina
posojila glede
na privarčevana
sredstva
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5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri Bank Austria Ljubljana št.
29000 – 0055148819.
Vplačana kavcija se bo vštela v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri Bank Austria
Ljubljana št. 29000 – 0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 18. 9. 2006, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin na Viru pri Domžalah – ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 9. 2006 ob 9. uri, v
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-24772/06
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284
Videm pri Ptuju, ki jo zastopa župan Friderik
Bračič, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo vrtca v Vidmu za potrebe vzgoje
in varstva predšolskih otrok
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
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Št.

in 77/03); sklep 30. redne seje sveta Občine
Videm, z dne 30. 5. 2006.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina
Številka zemljiške parcele 1618/4 v izmeri 3415 m2 njiva vpisana na zemljiško
knjižnem vložku 1342, pri k.o. Pobrežje.
Oznaka prostorske enote: Območje P18
S4, namenjeno za stanovanje, kmetijsko in
poslovno dejavnost, katerega do prejema
lokacijskega načrta posege v prostor urejajo prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož
in Ptuj, št. 7/94, Uradni vestnik občin Ormož
in Ptuj št. 11/97).
3. Namen javnega zbiranja ponudb
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo
objekta – vrtca, za potrebe vzgoje in varstva
predšolskih otrok za dobo 15 let.
Občina Videm (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik), ki bo
na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice, v
šestih mesecih od podpisa pogodbe izvedel
izgradnjo novega vrtca v velikosti 545,39 m2
v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne
dokumentacije.
4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi
prevzemnik
Letno nadomestilo za imetnika stavbne
pravice tlorisa 545,39 m2, znaša 1,655.545
SIT oziroma 6.908,47 € in je izračunano na
predpostavki, da se poravna v enkratnem
znesku v začetku obdobja.
Ocenjena vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve, znaša 14,501.125 SIT oziroma
60.512,13 €.
Prevzemnika stavbne pravice bremenijo
DDV, takse, in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na gradnjo vrtca za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med
8. in 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov
pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti,
faksu 02/761-94-01, ali na tel. 02/761-94-04
in e-mail: darinka.ratajc@videm.si.
6. Oblika in pogoji pod katerimi lahko
ponudniki predložijo ponudbe
Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo
na podlagi razpisne dokumentacije tako, da
izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran
predlog pogodbe, kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno
upoštevati izdelane idejne zasnove, projektno nalogo in tehnične pogoje.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe najmanj do 30. 7. 2007.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 18. 9. 2006 do
12. ure na naslov: Občina Videm, Videm
pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, z vidno
oznako »Ne odpiraj – Ponudba« in z navedbo »Stavbna pravica za gradnjo vrtca za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

I. Prodajalec: Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30,
e-mail: natasa@majsperk.si.
II. Predmet prodaje je:
1. trisobno stanovanje Majšperk 54, ki
stoji na parc. št. 81/31 k.o. Lešje; za navedeno stanovanje ni oblikovana etažna lastnina, v skupni izmeri 68,85 m2, za izklicno
ceno 7,952.175 SIT; Stanovanje je prosto.
2. garsonjera Majšperk 36, ki stoji na
parc. št. 81/17 k.o. Lešje, vpisana pri vl. št.
525/2, identifik. št. 5.E, stanovanje št. 5/I,
v skupni izmeri 23,44 m2, za izklicno ceno
2,599.101 SIT; stanovanje je zasedeno.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Način prodaje:
1. Prodaja stanovanja pod točko II/1 se
bo izvedla v skladu s 39. členom Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javno
dražbo.
2. Prodaja stanovanja pod točko II/2 se
bo izvedla v skladu s 45. členom Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javnim
zbiranjem ponudb.
IV. Roki prodaje:
1. Stanovanje opredeljeno pod točko II/1
bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo
27. 9. 2006 ob 15. uri v sejni sobi Občine
Majšperk.
2. Stanovanje opredeljeno pod točko
II/2 bo na prodaj z zbiranjem ponudb do
vključno 27. 9. 2006 do 15. ure. Ponudbo
za nakup stanovanja lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije, in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije. Ponudniki za nakup
stanovanja svoje pisne ponudbe v zaprti
kuverti pošljejo ali osebno oddajo na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, z oznako »Ne odpiraj-ponudba za
nakup stanovanja«.
V. Pogoji javne dražbe in zbiranja ponudb
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
TRR za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
izpis od AJPES (velja za pravne osebe in
s.p. - dokumenta ne smeta biti starejša od
30 dni od datuma dražbe),
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
– ID številko za DDV oziroma davčno
številko,
– matično številko oziroma EMŠO,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno torka
26. 9. 2006 plačati varščino v višini 200.000
SIT. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Občine Majšperk, št.
01269-0100017182 voden pri UJP Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine
za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo

Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku
oziroma pošiljatelju.
8. Drugi pogoji
Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja
ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima
pravice do povračila stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila,
da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja.
Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem.
Merila za izbor bodo navedena v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Darinka Ratajc, odgovorna oseba za izvajanje
investicije.
Občina Videm
Ob-24789/06
Mestna občina Maribor je v okviru projekta »Maribor-mesto znanja in ustvarjalnosti
razpisala natečaj za sodelovanje v projektu
»Mladi za napredek Maribora« 2007.
Razpis je v celoti objavljen na spletnih straneh Mestne občine Maribor
(www.maribor.si) in dosegljiv na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Maribor,
sobi 339/III in 357/III.
Osnovne informacije o razpisu:
– Na natečaju lahko sodelujejo vse
osnovne, nižje in srednje poklicne šole, srednje strokovne šole, gimnazije ter dijaški
domovi s sedežem v Mestni občini Maribor
oziroma njihovi učenci (od 6. do 8. razreda
osemletke oziroma od 7. do 9. razreda devetletke), dijaki in učitelji – mentorji, ki bodo
v razpisnih rokih prijavili ter izdelali in oddali
na naslov Mestne občine Maribor izvirne
raziskovalne naloge mladih in/ali inovacijske
predloge mladih.
– Na natečaj se ne morejo prijaviti posamezniki, sodelovanje v natečaju lahko prijavijo le vzgojno-izobraževalni zavodi, navedeni v prejšnji alineji.
– Rok za oddajo prijav raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov je 20. 10. 2006,
rok za oddajo izdelanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov je 25. 1. 2007.
Zagovori raziskovalnih nalog in inovacijskih
predlogov bodo predvidoma v mesecu marcu 2007. Najboljše raziskovalne naloge in
inovacijski predlogi bodo nagrajeni.
Vsi zainteresirani učenci, dijaki, mentorji
in drugi lahko dobijo podrobnejše informacije o razpisu na svoji šoli oziroma dijaškem
domu ali na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, tel. 220-15-64
ali 220-12-98.
Mestna občina Maribor
Št. 3520-5/2006-1
Ob-24903/06
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 13/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Majšperk z dne 31. 8.
2006, Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, ki jo zastopa županja dr. Darinka
Fakin, objavlja
javno prodajo
stvarnega premoženja v lasti Občine
Majšperk
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brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
Pravila dražbe:
– dražbo vodi komisija, imenovana s
strani županje, dražba je ustna,
– draži lahko tisti, ki je do vključno dne
26. 9. 2006 plačal varščino za stanovanje
in to dokaže s potrdilom,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo,
– dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudbi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
– dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe,
– javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
2. Ponudnik za javno ponudbo mora v
ponudbi navesti:
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodišče cene,
– podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji),
– način plačila kupnine.
Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk.
Prednostno pravico pri nakupu ima najemnik stanovanja. Pri višini najugodnejše
kupnine ponudnika bo komisija upoštevala
kot edini kriterij višino ponujene kupnine, pri
enaki ponudbi pa tistega, ki ponudi najkrajši
rok plačila celotne kupnine.
VI. Ostale določbe
Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po
končanem postopku. V primeru, da se kupec, v 8 dneh od poziva Občine Majšperk
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in se mu vplačana
varščina ne vrne. Rok plačila kupnine je 8
dni od podpisa pogodbe.
Kupec stanovanja, mora plačati stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti dobijo v
občinski upravi vsak delovni dan na tel.
02/795-08-30.
Občina Majšperk
Št. 3528-16/2006
Ob-25039/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01,
44/02 in 72/05) ter določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03 in 91/05, v nadaljevanju: Uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnih prostorov
1. Navedba zbiratelja ponudb: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Predmet zbiranja: poslovni prostori namenjeni delovanju Univerzitetnega in
raziskovalnega središča Novo mesto.
3. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani ponudnik zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih najemodajalcev:
– poslovni prostori se morajo nahajati v
Novem mestu;
– skupna površina poslovnih prostorov
mora biti od 180 do 220 m2 in ne smejo biti
dislocirani;
– mesečna najemnina za poslovne prostore ne sme presegati 10 EUR/m2;
– v neposredni bližini poslovnih prostorov morajo biti zagotovljeni brezplačni parkirni prostori;
– trajanje najemnega razmerja mora biti
5 let, z možnostjo podaljšanja.
4. Kriteriji za izbor:
– višina mesečne najemnine;
– bližina predavalnic;
– starost poslovnih prostorov.
Merila za oceno ponudb

1. ponudbena cena
do vključno 7,50 EUR/m2
od 7,51 EUR/m2 do vključno
9 EUR/m2
od 9,01 EUR/m2 do vključno
10 EUR/m2
2. bližina predavalnic
do vključno 200 m
od 201 m do vključno
1000 m
več kot 1000 m
3. starost poslovnih
prostorov
do vključno 1 leta
od 1 leta do 10 let
nad 10 let

Št. točk

15 točk
10 točk
5 točk
30 točk
15 točk
0 točk
30 točk
15 točk

– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo poleg vseh zahtevanih podatkov iz
5. točke tega zbiranja ponudb, k ponudbi
fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni
podjetniki pa izpis iz registra Davčne uprave RS, v ponudbi je potrebno še navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko transakcijskega računa.
8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Novo mesto. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih. Komisija bo po zaključenem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo za najem poslovnih
prostorov najkasneje v roku 30 dni od izbora
najugodnejšega ponudnika.
10. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek pridobivanja poslovnih prostorov v najem do
sklenitve pravnega posla. Zbiratelj ponudb
si pridržuje pravico, da si pred sklenitvijo najemne pogodbe ogleda poslovne prostore,
kakor tudi, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
najem poslovnih prostorov – Univerzitetno
in raziskovalno središče Novo mesto«, sklic
na šifro: 3528-16/2006.
12. Rok za oddajo ponudb je do vključno
20. 9. 2006.
Mestna občina Novo mesto

0 točk

5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo
vsebovati podroben opis vseh poslovnih
prostorov z načrtom razporeditve prostorov
in z njihovimi izmerami; ustrezno dokazilo,
iz katerega bo razvidna starost poslovnih
prostorov oziroma datum njihove celovite
obnove; s strani ponudnika podpisano izjavo o oddaljenosti poslovnih prostorov od
predavalnic; navedbo skupne površine, ki
se oddaja v najem; navedbo višine mesečne najemnine za m2 poslovnega prostora in
znesek celotne mesečne najemnine; navedba lokacije stavbe, kjer se poslovni prostori
nahajajo ter ime, priimek in telefonsko številko kontaktne osebe v primeru predhodnega
ogleda.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo poleg vseh
zahtevanih podatkov iz 5. točke tega
zbiranja ponudb, v ponudbi navesti tudi
naziv in sedež, davčno številko, matično
številko, številko transakcijskega računa,
podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-50//
Ob-25088/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 68 vpiše politična stranka
Izola je naša, s kratico imena IJN ter s sedežem v Izoli, Dantejeva 2. Znak stranke
je sestavljen iz besednega napisa (logotipa) in simbola (galebi). Simbol je sestavljen
iz dveh linij, vsaka izmed njiju predstavlja
letečega galeba. Obe liniji sta postavljeni
levo od napisa »Izola je je naša«. Za besedni napis (logotip) je uporabljena neserifna
pisava Gill Sans regular, kjer med besedami
ni presledkov. Besede ločuje barvna kombinacija črne in modre pantonske barve, za
katere besede »Izola« in »naša« je uporabljena modra barva (pantone 2995 C), za
besedo »je« pa je uporabljena črna barva
(pantone 6 C).
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Kot zastopnik politične stranke Izola
je naša se v register političnih strank
vpiše Tomislav Klokočovnik, predsednik
stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030078.

Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: Milan, Grad, Dejan Jelovac, Ženja Leiber Kos, Žan Jan Oplotnik, Andreja Pihler,
Boris Zupančič.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2006 1304
Ob-25089/06
1. Iz evidence statutov sindikatov se izbriše Sindikat podjetja Jeruzalem Ormož
TGT d.o.o., Vrazova 5, Ormož.
2. Upravna enota Ormož preneha hraniti
pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci
statutov sindikata pod zaporedno številko
20.
3. Dodeljena mu je bila matična številka Statističnega urada Republike Slovenije
1586637.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-69/2006-9
Ob-24636/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je
25. 8. 2006 na podlagi skupne priglasitve
koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99, 37/04; ZPOmK)
odločil, da je priglašena koncentracija, ki je
nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja
Sector Beton, proizvodnja in transport betonov, d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana (v
nadaljevanju: Sector Beton), s strani družb
Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d.,
Vojkova 1, Deskle (v nadaljevanju: Salonit), in Sector Trade, podjetje za trženje in
storitve, d.o.o., Stanežiče 53a, LjubljanaŠentvid (v nadaljevanju: Sector Trade),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija je nastala z ustanovitvijo
skupnega podjetja Sector Beton, nad katerim bosta družbi Salonit in Sector Trade,
družbenika družbe Sector Beton, imeli možnost izvajanja skupnega nadzora.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih Uradu dostopnih podatkov ter ob upoštevanju sedanjega stanja in prihodnjega
razvoja konkurence na trgu svežih beton-

skih mešanic in cementa na območju RS,
je Urad ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o
neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-61/2006-7
Ob-24637/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je
28. 8. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99, 37/04; ZPOmK) odločil, da
je priglašena koncentracija družb Siemens
Medical Solutions USA, Inc., 1230 Shorebird Way, Mountain View, CA 94043, ZDA
(v nadaljevanju: Siemens Medical), in
Diagnostic Products Corporation, 5210
Pacific Concourse Drive, Los Angeles,
California 90045, ZDA (v nadaljevanju:
DPC), skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija je nastala s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Siemens Medical v družbi DPC, s čimer je
družba Siemens Medical pridobila možnost
izvajanja nadzora nad družbo DPC.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
Uradu dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu diagnostike »in
vitro« ter »in vivo« na območju RS, je Urad
ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-78/2006-5
Ob-25183/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
1. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Adriatica.net, turistična agencija, d.o.o.,
Vojkova cesta 4, Ljubljana, in Kompas
Turistično podjetje, d.d., Pražakova 4,
Ljubljana, skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe
Kompas s strani družbe Adriatica.net na
podlagi posamičnih pogodb o prodaji in
nakupu delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila
druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-24918/06
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Marketing magazin, Golden drum magazine, Grafičar, Delo Fax, Več, Mag.
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Objave
gospodarskih družb
Št. 4/06
Ob-24640/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe uprava družbe Klub modrih d.d., Koper objavlja poziv k
vpisu in vplačilu druge emisije delnic družbe
Klub modrih, organiziranje delničarjev, d.d.,
Pristaniška ulica 12, Koper.
Pozivamo delničarje, ki so bili na dan
29. 8. 2006 imetniki delnic Klub modrih, organiziranje delničarjev, d.d., da izkoristijo
prednostno pravico do vpisa sorazmernega dela druge emisije delnic Klub modrih,
organiziranje delničarjev, d.d., tako, da najkasneje v 15 dneh od objave sklepa v Uradnem listu RS, vpišejo in vplačajo po dve
dodatni delnici na vsako delnico družbe,
ki so jo posedovali na dan 29. 8. 2006, po
ceni 1.500 SIT za vsako delnico. Vplačilo
se izvrši na transakcijski račun družbe Klub
modrih, organiziranje delničarjev, d.d., Koper, št. 10100-0035373470, odprt pri Banki
Koper.
Klub modrih d.d.
uprava družbe

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-24899/06
V skladu s četrtim odstavkom 532. člena ZGD družba Hotel Slon d.d. Ljubljana,
Slovenska c. 34, objavlja, da je družba GD
Sistemi d.o.o., Stegne 7, Ljubljana, postala lastnik 29.892 navadnih imenskih delnic
družbe Hotel Slon d.d., Ljubljana.
Hotel Slon d.d., Ljubljana
direktor družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-24652/06
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.
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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.
direktor: Jesih Marjan

Sklici skupščin
Ob-25052/06
Na podlagi 46. člena statuta delniške družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
9. sejo skupščine,
ki bo v dne 10. 10. 2006 ob 9. uri v sejni
sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1,
Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se imenuje Vero Žlabravec, za preštevalca
glasov Vero Bric in za notarja Mira Bregarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in z uskupinjenim letnim poročilom skupine družb Predilnice Litija holding
d.d. za leto 2005, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in uskupinjenega letnega poročila družbe Predilnice Litija
holding d.d. ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
in z uskupinjenim letnim poročilom uprave za
leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in uskupinjenega letnega poročila družbe za leto
2005.
Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Osnovni kapital, ki znaša 590,176.000 SIT
in je razdeljen na 73.772 navadnih imenskih
delnic z nominalnim zneskom 8.000 SIT, se
na novo razdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da na mesto 1 navadne
imenske delnice z nominalnim zneskom
8.000 SIT stopi 1 navadna, imenska kosovna
delnica, ki se ne glasi na nominalni znesek. S
tem je osnovni kapital, ki znaša 590,176.000
SIT na novo razdeljen na 73.772 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
4. Uskladitev z eurom.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina pooblašča
upravni odbor, da v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe
eura preračuna v eure po tečaju zamenjave
kot ga določa predpis Evropske skupnosti v
skladu s 5. odstavkom 123. člena Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti.
5. Določitev sistema upravljanja – uvedba enotirnega sistema upravljanja: uprava in
nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih
sklepov:
5.1. Sistem upravljanja družbe je enotirni
sistem z upravnim odborom. Število članov,
sestava in pristojnosti so določene s sklepom
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o Spremembah in dopolnitvah statuta družbe
kot sledi iz tč. 6.
5.2. Odpokličejo se člani nadzornega sveta, in sicer Matjaž Zaviršek, Verica Žlabravec,
Marija B. Zore, Vida Vukovič in Franc Boldin,
ki jim posledično zaradi tč. 5.1. preneha mandat z dnem vpisa članov upravnega odbora v
sodni register.
5.3. Za člane upravnega odbora se imenujejo: Franc Lesjak, Manja Tesla, Verica Žlabravec, z mandatom 2 let, ki teče od dneva
vpisa v sodni register.
6. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Sprejme se sklep o spremembah in
dopolnitvah statuta, kot sledi:
1. člen
Doda si nov 5.a člen, ki se glasi (preštevilči se v 6. člen):
Cilji družbe
Cilji družbe so:
– dolgoročni obstoj družbe na osnovi
uspešnega poslovanja družbe,
– ohranitev delovnih mest in s tem zagotovitev dolgoročne zaposlitve zaposlenih in
njihovih družinskih članov v skupini povezanih oseb,
– povečanje blaginje zaposlenih in bivših
zaposlenih v skupini povezanih oseb
– zagotavljanje motivacije za razvoj in
kvalitetno delo zaposlenih,
– organizirati delniško družbo kot nejavno
družbo,
– v čim večji meri zagotoviti lastništvo zaposlenih in bivših zaposlenih,
– zagotoviti in obdržati najmanj navadno
večino notranjih delničarjev, ki so sodelovali
pri lastninskem preoblikovanju podjetja z internimi metodami, z možnostjo zagotovitve
absolutne – kvalificirane kapitalske večine teh
lastnikov«.
2. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
Osnovni kapital je razdeljen na 73.772
navadnih imenskih kosovnih delnic.
3. člen
Črta se 11. člen, 12. člen in 13. člen.
4. člen
Spremeni se 14. člen tako, da se na novo
glasi (preštevilči se v 12. člen):
Na dan vpisa družbe v sodni register je
osnovni kapital znašal 733.624.000,00 SIT in
je bil v celoti vplačan.
5. člen
Črta se 16. člen, tako da se na novo glasi
(preštevilči se v 13. člen):
Družba delniške listine kot vrednostni papir ne izda.
Družba vodi delnice v delniški knjigi kot
skupek korporacijskih pravic, ki ustrezajo vsebini pravice delničarja iz navadnih imenskih
delnic.
6. člen
Spremeni se 17. člen tako, da se na novo
glasi (preštevilči se v 14. člen):
3.3. Prenos delnic
Z delnicami se ne trguje na organiziranem trgu.
1. Za prenos delnic je potrebno dovoljenje družbe, o katerem odloča upravni odbor
družbe.
2. Upravni odbor družbe lahko zavrne izdajo dovoljenja k prenosu delnic, ko bi bilo zaradi prenosa delnic lahko ogroženo doseganje ciljev družbe oziroma njena gospodarska
samostojnost zaradi naslednjih razlogov:
– če je pridobitelj delnic oseba, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti družbe,

– če je pridobitelj delnic oseba, ki je kapitalsko ali upravljalsko povezana z osebo,
katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti
družbe,
– če je pridobitelj delnic oseba, ki bi s
predhodno pridobljenimi delnicami posredno
ali neposredno bistveno spremenila obstoječa lastninska razmerja v družbi,
– če je pridobitelj delnic oseba, ki bi s
predhodno pridobljenimi delnicami posredno
ali neposredno pridobila večinsko udeležbo
v družbi,
– če je pridobitelj delnic oseba izven kroga
obstoječih delničarjev in je pridobitelj delnic
delničar, ki ni zaposlen v družbi ali z njo povezani družbi,
– če je pridobitelj delnic oseba, ki ni bila
ustanovitelj te družbe pooblaščenke ali dedič in bi presegla sama imetništvo 4% delnic
družbe ali skupaj s takimi osebami 10% delnic
družbe.
Upravni odbor družbe lahko na podlagi
sklepa skupščine družbe izda dovoljenje za
prenos tudi v primeru obstoja utemeljenega
razloga po zadnji alinei prejšnjega odstavka
tega člena, če gre za pridobitev delnic s strani strateškega partnerja, ki bi bilo izvedeno
v skladu z namenom stabilnega poslovanja
družbe, povečane proizvodnje in rasti dobička
oziroma v skladu s programi razvoja družbe.
3. Kadar je pravni temelj pridobitve delnic
dedovanje, delitev skupnega premoženja zakoncev oziroma prodaja, opravljeno v postopku prisilne izvršbe, lahko upravni odbor zavrne
dovoljenje za prenos delnic samo, če pridobitelju ponudi prevzem teh delnic proti plačilu
njihove tržne vrednosti. Če pridobitelj ponudbe
za prevzem delnic, v tem primeru v roku enega meseca od prejema ponudbe, ne zavrne,
se šteje, da jo je sprejel. Če pa se pridobitelj
ne strinja s ponujenim plačilom za prevzem
delnic, določi tržno vrednost na predlog pridobitelja sodišče v nepravdnem postopku.
Ne glede na zgoraj navedeno upravni odbor ne more odkloniti dovoljenja za prenos
delnic v primeru dedovanja dedičev ustanoviteljev te družbe v kolikor bi ti podedovali več
kot 120 delnic. V nasprotnem primeru upravni
odbor lahko odkloni dovoljenje in ponudi prevzem delnic po tržni ceni.
Upravni odbor družbe odloči o dovoljenju
za prenos v treh mesecih po prejemu zahteve
pridobitelja. Če v tem roku o izdaji dovoljenja
ne odloči ali če neupravičeno zavrne dovoljenje za prenos, se šteje, da je bilo dovoljenje
dano.
4. Dokler družba ne izda dovoljenja za
prenos, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do
družbe nima nikakršnih pravic.
5. Družba lahko od osebe, ki je pridobila delnice, na podlagi dovoljenja za prenos,
zahteva, da se izjavi o tem, ali namerava
delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj
račun. V tem primeru lahko družba zavrne
dovoljenje za prenos delnic tudi, če oseba,
ki bi pridobila delnice na podlagi dovoljenja
za prenos delnic, ne poda izrecne izjave, da
namerava delnice pridobiti v svojem imenu in
za svoj račun.
7. člen
Črta se 18. člen.
8. člen
V 19. členu se beseda »nadzornega sveta»
nadomesti z besedo »upravnega odbora«.
9. člen
Črta se 20. člen.
10. člen
Črta se naslov tč. 4.1.
Črta se 21. člen tako, da se na novo glasi
(preštevilči se v 16. člen):
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Skupščina družbe lahko sklene s 3/4 večino zastopanega kapitala, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk
lastnega kapitala v osnovni kapital po postopku in na način kot ga določa zakon.
11. člen
Črta se 23. člen.
12. člen
Črta se 24. člen.
13. člen
Črta se naslov tč. 5.1.
Črta se 25. člen tako, da se na novo glasi
(preštevilči se v 18. člen):
Skupščina družbe lahko sklene s 3/4 večino zastopanega kapitala, da se osnovni kapital družbe zmanjša v primerih in na način in
po postopku, ki ga določa zakon.
14. člen
Črta se naslov tč. 5.2. Črta se 26. člen.
15. člen
Črta se naslov tč. 5.3.
Črta se 27. člen.
16. člen
Črta se 28. člen.
17. člen
Črta se 29. člen.
18. člen
Črta se tč. 8 »uprava« in se namesto nje
vpiše nova točka in naslov:
6. Sistem upravljanja.
Družba ima enotirni sistem upravljanja z
upravnim odborom.
19. člen
Za poglavjem »Sistem upravljanja« se
doda nov naslov »Upravni odbor«.
20. člen
Črta se 30. člen, ki se na novo glasi (preštevilči se v 20. člen)
6.1. Sestava in število
Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje
izvajanje njenih poslov.
Upravni odbor šteje 3 člane. Upravni odbor izmed sebe imenuje predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika.
Upravni odbor izmed članov imenuje izvršnega direktorja.
21. člen
Tč. 8.2. se preštevilči v tč. 6.2 in dopolni
tako, da se glasi:
6.2. Zastopanje in prestavljanje
22. člen
Črta se 31. člen tako, da se glasi (preštevilči se v 21. člen):
Družbo zastopata in predstavlja izvršni
direktor.
23. člen
Tč. 8.3. se preštevilči v 6.3 in črta se 32.
člen, ki se glasi (preštevilči se v 22. člen):
6.3. Pristojnosti upravnega odbora
Upravi odbor ima naslednje pristojnosti:
– na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe
iz pristojnosti skupščine,
– pripravlja pogodbe in druge akte za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
– uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
– imenuje in razrešuje izvršne direktorje,
– skupščini predlaga sklepe o uporabi bilančnega dobička ali o pokrivanju izgube,
– sestavi, preveri in potrdi letno poročilo
družbe,
– imenuje komisije kot npr. revizijsko komisijo, komisijo za imenovanje, komisijo za
prejemke,
– vodi družbo,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– pregleduje in preverja poslovne knjige,
– za skupščino pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila,

– daje navodila izvršnemu direktorju.
24. člen
Tč. 8.4. se preštevilči v 6.4. tako, da se
glasi:
6.4. Mandat, odpoklic članov ter volitve
članov upravnega odbora
25. člen
Črta se 33. člen tako, da se glasi: (preštevilči se v 23. člen)
Člane upravnega odbora izvoli skupščina
z večino glasov.
Člani upravnega odbora so izvoljeni za
mandat 2 let z možnostjo ponovne izvolitve.
Člana upravnega odbora odpokliče skupščina s ¾ večino oddanih glasov.
Član upravnega odbora lahko odstopi s
funkcije člana upravnega odbora s pisno izjavo, ki jo pošlje predsedniku upravnega odbora. Odstop s funkcije začne veljati z dnevom
prejema odstopne izjave.
26. člen
Tč. 8.5. se preštevilči v 6.5. in spremeni
se 34. člen, tako da se glasi (preštevilči se
v 24. člen):
Upravni odbor podeli ali odvzame prokuro.
27. člen
Črta se tč. 8.6. in črta se 35. člen.
28. člen
Črta se naslov točke 9 in se preštevilči v
tč. 7, ki se na novo glasi:
7. Izvršni direktor
29. člen
Točka 9.1. se črta in preštevilči v 7.1. tako,
da se na novo se glasi:
7.1. Število izvršnih direktorjev
30. člen
Črta se 36. člen, ki se na novo glasi (preštevilči se v 25. člen):
Družba ima enega izvršnega direktorja.
31. člen
Preštevilči se tč. 9.2. v 7.2 ter se črta 37.
člen, ki se na novo glasi (preštevilči se v 26.
člen):
7.2. Mandat
Izvršni direktor je imenovan za dobo 2 let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
7.2.1. Izvršni direktor vodi tekoče posle.
Vrsta in obseg tekočih poslov izvršnega direktorja določi upravni odbor s sklepom.
7.2.2. Izvršni direktor lahko sklene pravni
posel, ki se nanaša na:
– prodajo ali nakup ali zastavo nepremičnin,
– dajanje ali najemanje posojila,
– nakup ali prodajo ali zastavo premičnin,
– nakup ali prodajo ali zastavo vrednostnih papirjev,
le ob predhodnem pismenem soglasju
upravnega odbora.
7.2.3. Izvršni direktor s predsednikom
upravnega odbora sklene pogodbo o opravljanju funkcije.
32. člen
Spremeni se naslov tč. 9.3. in se preštevilči v 7.3. tako, da se glasi:
7.3. Odstop in odpoklic izvršnega direktorja
Izvršni direktor lahko odstopi s funkcije s
pisno izjavo o odstopu.
Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče
izvršnega direktorja s funkcije.
33. člen
Črta in preštevilči se tč. 9.4. v tč. 7.4, ki se
na novo glasi (preštevilči se v 28. člen):
7.4. Neizvršni direktorji
7.4.1. Pristojnost neizvršnih direktorjev
Neizvršna direktorja:
– nadzorujeta poslovanje družbe,
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– sodelujeta pri oblikovanju strategije podjetja,
– dajeta upravljalske pobude,
– predlagata ukrepe.
34. člen
Črta in preštevilči se tč. 9.5. v tč. 7.5. in
črta se 39. člen, ki se na novo glasi (preštevilči se v 29. člen):
7.5. Predsednik upravnega odbora
Upravni odbor izmed članov izvoli z večino
glasov predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika upravnega odbora.
Predsednik upravnega odbora sklicuje in
vodi seje upravnega odbora in je pooblaščen
izjavljati voljo ter objavljati odločitve upravnega odbora. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora na lastno
pobudo ali na pobudo katerega koli člana
upravnega odbora.
35. člen
Preštevilči se tč. 9.5 v tč. 7.6. in spremeni
se v 40. člen tako, da se glasi (preštevilči se
v 30. člen):
7.6. Upravni odbor odloča na sejah.
Upravni odbor je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana upravnega odbora. Upravni odbor sklepa z večino. Upravni
odbor lahko sprejema sklepe tudi telefonsko
ali z uporabo sodobnih tehničnih sredstev, ki
se lahko dokumentirajo.
36. člen
Preštevilči se tč. 9.7. v tč. 7.7. ter v 42.
členu se beseda »nadzorni svet« nadomesti
z besedo »upravnega odbora« (preštevilči se
v 31. člen).
37. člen
Preštevilči se tč. 9.8. v tč. 7.8 ter se v 43.
členu beseda »nadzorni svet« nadomesti z
besedo »upravni odbor lahko« v ustreznem
sklonu (preštevilči se v 32. člen).
38. člen
V 44. členu se v 2. alinei številka 282.
člena, nadomesti z »293. členom ZGD-1«
(preštevilči se v tč. 8.1.).
V 3. alinei istega člena se beseda »nadzorni svet« nadomesti z besedo »upravni odbor«.
V 4. alinei istega člena se besedilo »članom uprave in nadzornega sveta« nadomesti
z besedilom: »članom upravnega odbora«.
39. člen
Preštevilči se tč. 10.2 v tč. 8.2. in spremenita se 1. in 2. odst. 45. člena tako, da se na
novo glasi:
8.2. Sklic skupščine
Skupščino skliče izvršni direktor na lastno
pobudo, na zahtevo upravnega odbora ali na
zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo
10% osnovnega kapitala družbe. Manjšina
delničarjev, ki zahteva sklic skupščine, mora
o pisni zahtevi za sklic posredovati pojasnjen
ter utemeljen razlog sklica, in sicer predlog
točke dnevnega reda, predlog sklepa in utemeljitev sklepa. Zahteva za sklic se pošlje
izvršnemu direktorju družbe.
Izvršni direktor je dolžan o pobudi za sklic
skupščine na zahtevo manjšinskih delničarjev obvestiti upravni odbor. Izvršni direktor
je dolžan sklicati skupščino – objaviti sklic
skupščine na zahtevo manjšinskih delničarjev
najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic skupščine. Če izvršni direktor
na pobudo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,
skupščine ne skliče, lahko skupščino skliče
upravni odbor.
V 3. odstavku se črta besedilo »ki predstavljajo 5% osnovnega kapitala družbe« ter
se beseda »neumesten« nadomesti z besedo
»neutemeljen«.
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Črta se zadnji odstavek 45. člena.
40. člen
Preštevilči se tč. 10.3 v tč. 8.3.
V 46. členu se črta zadnji stavek.
41. člen
Tč. 10.4 se preštevilči v tč. 8.4 in spremeni
se naslov:
8.4. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovne pravice
42. člen
V 47. členu se črta 1 alinea (preštevilči se
v 36. člen).
43. člen
Preštevilči se tč. 10.6 v 8.6.
44. člen
Preštevilči se tč. 10.7 v tč. 8.7. ter se spremeni 50. člen, ki se glasi:
Vsaka kosovna delnica ima en glas.
45. člen
Preštevilči se tč 10.8. v 8.8.; tč. 10.9 v
tč. 8.9.
46. člen
Tč. 11. se spremeni v tč. 9. ter se v naslovu črta beseda »letno poročilo«.
Tč. 11.1 se preštevilči v tč.9.1.
Črta se tč. 11.2 in 54. člen.
47. člen
Črta se naslov tč. 11.3. in črta se 55. člen
48. člen
Tč. 11.4 se preštevilči v tč. 9.2.
49. člen
Črta se 57. člen.
50. člen
Preštevilči se tč. 11.5 v tč. 9.3.
V 58. členu se črta beseda »uprava« in se
jo nadomesti z besedo »upravnim odborom«.
Črta se besedilo »na podlagi odobritve nadzornega sveta«.
51. člen
Preštevilči se tč. 11.6 v 9.4.
V 59. členu se črta 1. odstavek, v 2. odstavku se beseda »uprava« nadomesti z besedo »upravni odbor«. V 2. odstavku se črta
zadnji stavek. (preštevilči se v 46. člen).
52. člen
Tč. 12 se preštevilči v tč. 10; tč. 12.1. se
preštevilči v 10.1; tč.12.2. v 10.2.
Črta se tč. 12.3 in 62. člen.
53. člen
Črta se tč. 13. in podtočke 13.1 z 63. členom in 64. členom.
55. člen
Tč. 14. se preštevilči v tč. 11.
V 65. členu se v 1. odstavku črta zadnji
stavek. V 2. odstavku se beseda »uprava«
nadomesti z besedo »upravni odbor«. Črta se
4. odstavek. V 5. odstavku se beseda »nadzorni svet« nadomesti z besedo »upravni odbor«. Odstavek se dopolni z stavkom: Družba
enkrat letno obvesti delničarja o številu njegovih delnic. 8. odstavek se črta.
56. člen
Tč. 15. se preštevilči v tč. 12; tč. 15.1. se
preštevilči v tč. 12.1.
V 4. odstavku 66. člena se beseda »nadzorni svet« nadomesti z besedo »upravni odbor«.
57. člen
Prvi odstavek 67. člena se črta.
V 2. odstavku 67. člena se beseda »nadzorni svet« nadomesti z besedo »upravni
odbor«.
58. člen
Tč. 16. se preštevilči v tč. 13.
Tč.16.1. se preštevilči v 13.1; tč. 16.2 v
tč. 13.2.
V členu 69. se beseda »uprava« nadomesti z besedo »upravni odbor« (preštevilči
se v 53. člen)
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59. člen
Črta se tč. 17 in naslov.
Črta se 71. in 72. člen.
60. člen
Tč. 18. se preštevilči v tč. 14.
V 73. členu se beseda »nadzorni svet«
nadomesti z besedo »upravni odbor« v ustreznih sklonih.
69. člen
Tč. 19. se preštevilči v 15.
V 2. odstavek 74. člena se beseda »nadzorni svet nadomesti z besedo «upravni odbor«.
Črta se 3. odstavek 74. člena.
74. člen se preštevilči v 55. člen.
70. člen
Ta sklep začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
71. člen
Statut v celoti nadomesti statut z dne 2. 6.
2006.
6.2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe Predilnice Litija holding
d.d. v skladu s sprejetim sklepom o spremembah in dopolnitvah statuta.
7. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnega poročila za
leto 2006 imenuje revizijska hiša Revidis, revizijska družba d.o.o., Domžale.
Utemeljitev predlogov sklepov:
K sklepu tč. 1 in 2: za delovanje in izvedbo
skupščine je potrebna izvolitev delovnih teles
kot se predlaga. Nadzorni svet je letno poročilo potrdil na seji dne 10. 7. 2006. V skladu z
ZGD-1 je pripravil poročilo o preveritvi letnega
poročila, zato o letnem poročilu skupščina
ne sklepa, temveč se le seznani. V skladu z
294. členom ZGD-1 mora skupščina odločati
o razrešnici uprave in nadzornega sveta. Zato
se predlaga, da obema organoma podeli za
leto 2005 razrešnico.
K sklepu tč. 3 in 4: ZGD-1 je kot novo možnost inkorporiranja pravic delničarjev uvedel
kosovne delnice, ki se ne glasijo na nominalne zneske. Kosovne delnice so primerno
sredstvo za uskladitev osnovnega kapitala in
delnic z eurom, ki ga Slovenija uvaja s 1. 1.
2007, kar pomeni, da bo prehod na euro
pri kosovnih delnicah lažji kot pri delnicah z
nominalnim zneskom. Enak razlog je tudi pri
pooblastitvi upravnega odbora, da ob uvedbi
eura opravi preračun zneska osnovnega kapitala po tečaju zamenjave.
K sklepu tč. 5: novi ZGD-1 omogoča družbam odločitev o uvedbi sistema upravljanja,
in sicer dvotirnega z upravo in nadzornim
svetom ali enotirnega z upravnim odborom.
Uprava in nadzorni svet predlagata enotirni
sistem, ker je takšen sistem upravljanja glede
na strukturo delničarjev in vrsto poslovanja
učinkovitejši. S spremembo statuta se predlaga 3 članski upravni odbor. Posledično
zaradi novega sistema upravljanja, članom
nadzornega sveta preneha mandat kot sledi
iz tč. 5.2. Novi člani upravnega odbora se
predlagajo v tč. 5.3., in sicer:
– Franc Lesjak, univerzitetni diplomirani
inženir tekstilne tehnologije z več letnimi izkušnjami vodenja tekstilnega podjetja;
– Manja Tesla, univerzitetna diplomirana
pravnica z več letnimi delovnimi izkušnjami
na kadrovskem in pravnem področju;
– Verica Žlabravec, univerzitetna diplomirana ekonomistka z več letnimi delovnimi
izkušnjami na področju vodenja računovodstva in financ.
K sklepu tč. 6: predlagane spremembe
statuta se nanašajo na nov ZGD –1 kot posledica uvedbe kosovnih delnic, razbremenitve
(črtanje določb), ki zgolj povzemajo zakonsko

ureditev ter preoblikovanje določenih določb
statuta zaradi uvedbe novega sistema upravljanja, to je enotirnega sistema. V statutu je
po novem jasno določeno, da družba ne izda
delniške listine kot vrednostni papir, temveč je
v pravnem prometu kot je bilo v praksi že sedaj, skupek korporacijskih pravic in so kot takšne vodene v delniški knjigi. Zaradi celovite
ureditve instituta vinkulacije delnic se v določilo povzemajo tudi zakonske določbe, predvsem pa se opredeljujejo cilji in utemeljeni
razlogi v katerih primerih sme družba odkloniti
dovoljenje za prenos delnic tretjim osebam,
zunaj kroga delničarjem družbe. Družba uvaja sistem enotirnega upravljanja s 3 članskim
upravnim odborom in izvršnim direktorjem ter
dvema neizvršnima direktorjema.
K sklepu tč. 7: nadzorni svet je na zadnji
seji dne 10. 7. 2006 za revizorja družbe za
tekoče leto izbral dosedanjega revizorja in
predlaga skupščini, da imenuje predlaganega revizorja.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki morajo 3
dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti v
tajništvu na sedežu družbe. Hkrati z najavo
udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci
predložiti pisna pooblastila.
Gradivo
Gradivo za skupščino, in sicer predlog
sklepa o Spremembi in dopolnitvi statuta ter
predlog prečiščenega besedila statuta družbe
vključno z letnim poročilom in z uskupinjenim
letnim poročilom skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila in uskupinjenega letnega poročila je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
soba št. 7, vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija holding d.d.
uprava
Manja Tesla
Ob-25058/06
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gruda
– Jurmes d.d. Trženje in inženiring, uprava
sklicuje
redno sejo skupščine
Gruda – Jurmes d.d. Trženje in
inženiring, Mestni trg 3, Šentjur,
ki bo dne 10. 10. 2006 ob 12. uri v Hotelu
Žonta Šentjur, z naslednjim dnevnim redom:
Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Marija Močnik, Bernarda Pintar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah in 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.
Nadzorni svet predlaga, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje razrešnico
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2005, upravi družbe se ne podeli razrešnico
za poslovno leto 2005.
b) Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
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Nadzorni svet predlaga, da sprejme naslednja sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2004 v višini
516.568 tisoč SIT uporabi za naslednje namene:
– 425.773 tisoč SIT se pokrije prenesena
izguba iz preteklih let,
– 90.795 tisoč SIT pa se prenese v zakonske rezerve.
2. Ugotovljena
izguba
v
višini
20,643.383,74 SIT pri zaključnem računu
2005 se pokrije v breme nerazporejenega
dobička preteklih let v višini 9,994.868,01 SIT,
preostanek v višini 10,648.515,73 SIT pa v
breme zakonskih rezerv.
3. Sprememba in razveljavitev sklepov
skupščine.
Nadzorni svet predlaga, da sprejme naslednja sklepa:
3.1. Sprememba sklepa skupščine delničarjev družbe, ki je bil sprejet pod 8. točko
dnevnega reda na skupščini 19. 11. 2003:
– revizija poslovanja za leto 2000 se ne
izvede.
3.2. Razveljavi se sklep o delitvi bilančnega dobička, ki ga je sprejela skupščina
delničarjev družbe na skupščini 30. avgusta
2005.
4. 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, da
sprejme naslednje sklepe:
4.1. V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 2.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– prvi odstavek 17. člena statuta družbe
se spremeni, tako da pravilno glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 404,000.000
SIT in je razdeljen na 174.000 imenskih kosovnih delnic prve izdaje in 28.000 imenskih
kosovnih delnic druge izdaje. Vsaka delnica
ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
– 20. člen statuta družbe se spremeni,
tako da pravilno glasi:
Imenske kosovne delnice se lahko spremeni v delnice na prinosnika le s soglasjem
skupščine s 3/4 prisotnih glasov.
– Prvi odstavek 26. člen statuta družbe se
spremeni, tako da pravilno glasi:
Nobena posamična fizična ali pravna
oseba ne sme biti lastnik več kot 5% vseh
imenskih kosovnih glasovalnih delnic družbe.
Direktor lahko s soglasjem nadzornega sveta dovoli, da je posamična fizična ali pravna
oseba lastnik od 5% do 10% vseh glasovalnih
delnic te družbe.
– 6. člen statuta družbe se glasi:
Sedež družbe Gruda – Jurmes d.d. je
Šentjur.
– Črta se 24. člen statuta, ki je v nasprotju
z ZGD-1.
– Črtata se 38. in 39. člena, ker je vsebina
enaka kot v 36. oziroma v drugem odstavku
37. člena.
– 36. člen se spremeni tako, da se delničarje obvešča namesto s priporočeno pošto
z navadno pošto.
4.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.4. 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.
4.5. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 4.4. te
točke dnevnega reda.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
5.1. Na podlagi pisnih odstopnih izjav z
dne 10. 10. 2006 se razreši člane nadzornega
sveta Tomaža Gradiška, Bernardo Pintar ter
Nado Kranjc.
Skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta:
– Tomaža Urbasa,
– Stanislava Mežnerja,
– Maks Rozman
za naslednje mandatno obdobje.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 imenuje skupščina
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta
8a, 1000 Ljubljana.
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.
Gruda – Jurmes d.d.,
Trženje in inženiring
predsednik uprave
Aleš Kandorfer
Ob-25060/06
Uprava delniške družbe Iskra MIS, d.d.,
Ljubljanska cesta 24a, Kranj, na podlagi 40.
člena Statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
v nadaljevanju: ZGD-1), sklicuje
11. skupščino
družbe Iskra MIS, d.d.,
ki bo v četrtek, 12. oktobra 2006 ob 13.
uri na sedežu družbe v Kranju, Ljubljanska
cesta 24a.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost ter
imenujejo predsednik skupščine in dva preštevalca. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta
o ugotovitvah preveritve podlag za letno poročilo za poslovno leto 2005, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom
nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Družba je v letu 2005 ustvarila za
141,209.476,96 SIT dobička.
Iz preteklih let je za 86,634.954,96 SIT
bilančnega dobička nerazporejenega.
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2005 znaša, 227,844.431,92 SIT,
ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave za poslovno leto
2005.
3. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa glavnega delničarja Iskre
d.d. po 384. členu ZGD-1:
3.1.: Iz družbe Iskra MIS, d.d., Ljubljanska
cesta 24, Kranj, matična številka 5045142, se
izključijo vsi manjšinski delničarji družbe tako,
da se njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 2.3. tega sklepa prenesejo na glavnega delničarja, družbo ISKRA,
d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, matična številka:
5330424, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo 93,92% osnovnega kapitala družbe.
3.2.: Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblasti poslovodstvo glavnega delničarja,
da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos
delnic izdajatelja Iskra MIS, d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
3.3.: Glavni delničar je dolžan najkasneje
v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o
prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačati denarno odpravnino v znesku
1.589 SIT za vsako delnico. Denarna plačila
se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic
v register do izplačila denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem obrestujejo po obrestni meri 5% letno. Če 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. Če 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.
3.4.: Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar
izvajal 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 sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem
izplačal denarno odpravnino za pridobljene
delnice v skladu s tem sklepom.
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4. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: družba uvede kosovne
delnice, ki nadomestijo obliko obstoječih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT.
5. Pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev statuta družbe glede zneskov osnovnega kapitala in preračunov zneskov iz tolarjev
v evre.
Predlog sklepa: 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 zamenjave in
temu ustrezno uskladi besedilo statuta.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe ter pooblašča nadzorni
svet, da uskladi njegovo besedilo z veljavno
sprejetimi odločitvami.
Spremembe statuta so objavljene na spletnih straneh družbe www.iskra-mis.si, delničarjem pa so na vpogled tudi na sedežu družbe v gradivu za skupščino.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizijo poslovanja delniške družbe Iskra MIS, d.d., se za poslovno leto 2006 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so na dan objave sklica skupščine evidentirani v delniški knjigi, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno napovedo svojo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino s spremembami statuta, predlogom sklepa glavnega delničarja o
prenosu delnic, letnimi poročili družbe Iskra
MIS, d.d. za zadnja tri poslovna leta, pisnim
poročilom glavnega delničarja Iskre MIS, d.d. o
predpostavkah za prenos delnic in primernosti
višine denarne odpravnine, revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne
odpravnine in izjavo Factor Banke d.d. iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1, bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe Iskra MIS
d.d., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, od
dneva objave sklica skupščine do seje skupščine vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve formalnosti pridejo na sejo skupščine pol ure
pred napovedanim začetkom seje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne dve uri
po prvem sklicu, v istem prostoru in z istim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Družba poziva vse manjšinske delničarje,
naj ji na naslov: Iskra MIS d.d., Ljubljanska
cesta 24a, 4000 Kranj, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer:
ime, priimek in naslov delničarja (za delničarje, ki so fizične osebe) oziroma firmo in
sedež delničarja (za delničarje, ki so pravne
osebe), davčno številko delničarja, številko
bančnega računa in naziv banke, pri kateri je
račun delničarja odprt ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah
manjšinskega delničarja.
Iskra MIS d.d.
uprava družbe
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Ob-25062/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Iskra TELA d.d., Cesta
dveh cesarjev 403, Ljubljana, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Iskra TELA d.d.,
ki bo dne 11. 10. 2006 ob 14. uri v poslovnih prostorih notarke Marine Ružič – Tratnik,
Šmartinska c. 111, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočo skupščini se izvoli Slavica Mrkun, za preštevalca
glasov se izvoli Zdravko Gubanec. Ugotovi
se prisotnost vabljene notarke Marine Ružič
Tratnik.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta o rezultatu
preveritve vodenja družbe v poslovnem letu
2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovanja družbe.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
168,952.000 SIT se nerazporejen prenese v
naslednje poslovno leto.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina daje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo
v letu 2005.
6. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2006 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
7. Uvedba kosovnih delnic – Spremembe
statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uvedbi kosovnih delnic. Sedanjih 374.808
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka, se nadomesti z 374.808 kosovnimi delnicami in v skladu s tem sprejme predlagane
spremembe statuta družbe.
8. Pooblastilo nadzornemu svetu o uskladitvi statuta družbe glede zneskov osnovnega kapitala in preračunov zneskov iz SIT v
EUR.
Predlog sklepa: 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 menjave
in v skladu s tem uskladi besedilo statuta.
9. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe ter pooblašča nadzorni svet, da uskladi njegovo
besedilo z veljavno sprejetimi odločitvami.
10. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je sedanjim
članom nadzornega sveta potekel mandat in
se za naslednje štiri letno mandatno obdobje
za člana nadzornega sveta imenuje Jože Godec in Slavica Mrkun.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji in

njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo.
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.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra TELA d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič
Ob-25193/06
Uprava delniške družbe Medex d.d., na
podlagi 15. in 16. člena Statuta družbe, sklicuje
13. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo 10. oktobra 2006 ob 14. uri
na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
v višini 860,844.083,12 SIT se v višini
28,866.250 SIT nameni za izplačilo dividende (250 SIT bruto na delnico), ostanek bilančnega dobička v vrednosti 831,977.833,12 SIT
pa se prenese v odločanje o njegovi uporabi
v naslednje leto.
b) Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot
imetniki delnic vknjiženi pri KDD-Centralno klirinško depotni službi na dan 13. 10. 2006.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
d) Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2005 v skupni višini 2,500.000
SIT bruto, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v višini 1,250.000 SIT
bruto, ostala dva člana nadzornega sveta pa
vsak po 625.000 SIT.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
družbe za leto 2006 imenuje revizijsko družbo UHY Svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.
4. Sprejem sklepa o višini sejnin članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višina sejnine za seje
nadzornega sveta znašajo za predsednika
400 EUR bruto in za člana 250 EUR bruto, ki
se izplačujejo v nacionalni valuti.
Sprejem sprememb Statuta družbe Medex d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da sedanjih 115.465 navadnih
prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti
115.465 navadnih imenskih kosovnih delnic in
temu ustrezno spremeni tudi Statut družbe,
kot sledi:
Določba prvega odstavka 3. člena statuta
družbe se spremeni tako, da spremenjena
glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 115,465.000
SIT in je razdeljen na 115.465 navadnih imenskih kosovnih delnic.
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Določba drugega odstavka 3. člena statuta družbe se spremeni tako, da spremenjena
glasi:
Navadne imenske kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
V tretjem odstavku 3. člena statuta se številka 178 zamenja s številko 177.
Skupščina družbe Medex d.d. pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute preračuna v statutu vsebovane tolarske zneske osnovnega
kapitala v EUR po tečaju zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut družbe z veljavno sprejetim
sklepom o preračunu osnovnega kapitala
družbe v EUR.
II. Vpogled gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če do
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih
ob 14.30 ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava Medex d.d.

Ob-24792/06
Uprava družbe Cimos d.d. Avtomobilska
industrija, Cesta Marežganskega upora 2,
Koper, objavlja sklepe 10. redne skupščine
družbe, ki je bila v sredo, 30. 8. 2006 ob 14.
uri, na sedežu družbe v Kopru.
Na skupščini so bili prisotni delničarji, katerih deleži predstavljajo 80,01% vseh delnic
z glasovalno pravico in so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Sklep številka 1:
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor
Velkaverh, za preštevalki glasov Vanda Hlaj
in Katja Bonin.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrjuje notar Dravo Ferligoj.«
Za sklep je glasovalo 100% oddanih glasov.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila 2005.
Sklep številka 2:
»Skupščina se je seznanila z letnim poročilom o poslovanju za leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
2005.«
Za sklep je glasovalo 100% oddanih glasov.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2005 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Sklep številka 3:
»Bilančni dobiček družbe za leto 2005 v
višini 694,478.861,84 SIT se uporabi tako,
da se znesek bilančnega dobička v višini
691,678.861,84 SIT odvede v druge rezerve iz dobička, znesek bilančnega dobička
v višini 2,800.000 SIT se uporabi za druge
namene, in sicer za nagrado članom nadzornega sveta.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.«
Za sklep je glasovalo 100% oddanih glasov.
4. Uvedba kosovnih delnic, sprememba
statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu
svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v evre.
Sklep številka 4.:
»Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic. Sedanjih 16,650.247 delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico
se nadomesti s 16,650.247 kosovnih delnic
in temu ustrezno se spremeni 4. člena statuta
družbe tako, da se po novem glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
16.650,247.000 SIT in je razdeljen na
16,650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic s serijskimi številkami od 1 do vključno
16,650.247.
Skupščina sprejme sklep o spremembi 6.
člena statuta družbe zaradi uskladitve z novim Zakonom o gospodarskih družbah, tako
da se ta po novem glasi:
Vse delnice so delnice enega razreda v
smislu 177. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe evra kot
nacionalne valute preračuna v 4. členu statuta družbe določen osnovni kapital, ki znaša
16.650,247.000 SIT, iz slovenskih tolarjev v
evre po uradnem tečaju zamenjave in nato

Sklepi skupščin
Št. 06444
Ob-24781/06
Uprava družbe Komunalna operativa
d.d., Povšetova 8, Ljubljana, objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev družbe z dne
28. 8. 2006, zapisane v notarskem zapisniku
z opr. št. SV 1682/06 notarja Mira Košaka iz
Ljubljane.
Sprejeti sklepi skupščine delničarjev družbe z dne 28. 8. 2006.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles prisotnosti.
Samo Sonnenwald ugotovi, da je od
skupno 73.693 delnic družbe z glasovalno
pravico na seji skupščine prisotnih 59.715
oziroma 81,0322% vseh delnic z glasovalno
pravico ter da je skupščina sklepčna in lahko
veljavno odloča.
Izvolijo se delovna telesa skupščine v sestavi:
– predsednik skupščine: Samo Sonnenwald,
– preštevalca glasov: Oliver Macinič in
Igor Starič.
Sklep je bil sprejet soglasno.
2. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega in revizijskega
poročila, pokrivanje izgube tekočega leta in
podelitev razrešnice.
Skupščina se je seznani s poslovnim
poročilom uprave za leto 2005, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom s pripombami
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi po-

slovnega poročila. Na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se bo
izguba za leto 2005, v višini 34,673.000 SIT,
pokrila iz drugih rezerv iz dobička. Skupščina podeli upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2005.
Sklep je bil sprejet soglasno.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006
Na predlog uprave in pozitivnega mnenja
nadzornega sveta, se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006, imenuje Revizijski
center d.o.o., Ljubljana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
4. Povečanje osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se poveča z novimi vložki za 60,000.000 SIT od 147,386.000
SIT na 207,386.000 SIT. Povečanje se izvrši
z izdajo 30.000 navadnih imenskih delnic v
nominalni vrednosti 2.000 SIT za eno delnico. Delnice druge izdaje tvorijo isti razred z
delnicami prve izdaje.
Prodajna cena ene delnice je enaka emisijski vrednosti, skupna prodajna vrednost
celotne izdaje pa 60,000.000 SIT. Dosedanji
delničarji imajo pri vpisu in vplačilu delnic
prednostno pravico v sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu, v skladu s 337.
členom Zakona o gospodarskih družbah.
Prednostno pravico lahko uveljavijo z vpisom
in vplačilom delnic tretje emisije v roku 15 dni
od dneva skupščine.
V primeru da v tem času ne bodo vpisane in vplačane vse delnice druge emisije,
o tem uprava družbe obvesti delničarje, ki
so prednostno pravico izkoristili z vpisom in
vplačilom delnic v petnajstih dneh od dneva
skupščine. Delničarji, ki so prednostno pravico izkoristili skladno s prejšnjim odstavkom, lahko preostale delnice tretje emisije
vpišejo in vplačajo v roku nadaljnjih 15 dni
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe.
Po 30 dneh od sprejetja sklepa o povečanju osnovnega kapitala prednostna pravica
vplačila delnic druge emisije delnic preneha
in le-te lahko vplača katerakoli pravna ali
fizična oseba.
Delničarji pričnejo uresničevati svoje premoženjske in upravljavske pravice iz naslova
novih delnic z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Sklep je bil sprejet soglasno.
5. Sprememba statuta.
V skladu s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe se spremeni
točka tretjič veljavnega statuta družbe, tako
da po novem glasi:
»Tretji člen
Osnovni kapital družbe znaša 207,386.000
SIT.
Četrti člen
Osnovni kapital je razdeljen na 103.693
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
v nominalni vrednosti 2.000 SIT za delnico.
Peti člen
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
6. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Ker je član nadzornega sveta Zupan Zvone dne 17. 7. 2006 podal odstopno izjavo,
skupščina za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Macinič Oliverja, za
mandatno obdobje do 30. 5. 2009.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Komunalna operativa d.d., Ljubljana
uprava
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uskladi 4. ter 15. člen statuta družbe tako,
da zapiše znesek osnovnega ter odobrenega kapitala v evrih ter potrdi čistopis statuta
družbe.«
Za sklep je glasovalo 100% oddanih glasov.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Sklep številka 5:
»Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2006 imenuje družba
Renoma, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Kamniška 25, Ljubljana.«
Za sklep je glasovalo 100% oddanih glasov.
Napovedane izpodbojne tožbe
Nihče od udeleženih delničarjev ni napovedal izpodbijanja sprejetih skupščinskih
sklepov.
Objava na spletnih straneh
Navedeno obvestilo je objavljeno tudi na
spletnih straneh družbe www.cimos.si ter na
spletnih straneh Ljubljanske borze, v sistemu
SEOnet.
Cimos d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 528/06
Ob-25280/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 528/06, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 1 00453/008, v 2. etaži
v izmeri 51,69 m2, s pomožnim prostorom
št. 00453/007, v 1. etaži v izmeri 6,30 m2,
v večstanovanjski stavbi z naslovom Šolska
ulica 11, Brežice, ki stoji na parceli št. 381/1,
z identifikacijsko oznako stavbe 453.ES vpisani v vl. št. 1094 k.o. Brežice in ki sestoji iz
2 sob, kuhinje, kopalnice z WC, predsobe,
balkona in kleti ter pomožnih prostorih, določenih v skladu z metodologijo o ugotavljanju
vrednosti stanovanj ter sorazmernemu delu
skupnih prostorov in naprav in funkcionalnega zemljišča, katerega lastnica je Baškovič
Jožica, EMŠO 2301955505597, stanujoča
Betettova ulica 1, Brežice, v celoti na osnovi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8. 2006 in
aneksa z dne 1. 9. 2006, sklenjenih z Halili
Sabitom kot prodajalcem, zastavljena v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve:
a) po hipotekarni devizni kreditni pogodbi št. 658481-002 z dne 28. 8. 2006 v višini
31.500 CHF s pripadki in
b) po hipotekarni devizni kreditni pogodbi št. 964575-001 z dne 28. 8. 2006 v višini
23.350 CHF s pripadki.
SV 901/06
Ob-25281/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 901/06 z dne 1. 9. 2006, je
bil zastavljen poslovni prostor z oznako L-1, s
skladiščem in parkirnim mestom št. 2 v izmeri
69,99 m2, v pritličju in I. kleti poslovne stavbe
na naslovu Kotnikova 12-24, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 2889, 2914, 2920 in 2928, k.o. Tabor, v lasti zastavitelja Geaprodukt trgovsko
podjetje na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana,
Dolenjska cesta 244, s sedežem v Ljubljani,
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Dolenjska cesta 244, matična št. 5359457, na
podlagi prodajne pogodbe št. 112/93 z dne
11. 5. 1993, sklenjene z Imos d.d., Ljubljana.
Nepremičnine so zastavljene v korist upnice
NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 130, matična št. 5384915, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,000.000 EUR s
pripadki.
SV 1406/06
Ob-25282/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št.
SV 1406/06 z dne 4. 9. 2006, je stanovanje
št. 8 v izmeri 71,70 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Kidričeva cesta 37 v
Kranju, ki stoji na parc. št. 887/2, vl. št. 775
k.o. Kranj, last zastaviteljev Siniše Jagodića,
Zlato polje 2B, 4000 Kranj ter Milene Važić,
Planina 38, 4000 Kranj, na temelju prodajne
pogodbe z dne 4. 7. 2006, sklenjene s prodajalko Jano Slavec, Ravnik 4, Nova vas, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična št. 5446546, za zavarovanje njene
terjatve višini 45.670 CHF, z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2,10% letno,
z rokom vračila v 252 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 30. 9. 2027.
SV 526/06
Ob-25283/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz
Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 526/06 z dne
1. 9. 2006, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 77,80 m2, v pritličju stanovanjske stavbe
na naslovu Svetelka 3b, Dramlje, ki stoji na
parceli št. 262.S, vpisani v vl. št. 610 k.o.
Marija Dobje in stanovanju sorazmeren delu
objektov, naprav in funkcionalnega zemljišča,
v lasti zastaviteljice Ferlinc Marte, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 31. 3. 2006, sklenjene med Mosbruker Mojmirom, Trubarjeva
24, Celje, kot prodajalcem in Ferlinc Marto,
Zastranje 7, Šmarje pri Jelšah, kot kupcem,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,166.000 SIT, s pripadki.
SV 929/06
Ob-25284/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 929/06
z dne 28. 8. 2006, je bilo stanovanje št. 3, v
skupni izmeri 80,61 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Ulica
Vide Janežičeve 11, stoječe na parc. št. 738/1
k.o. Štepanja vas, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last Bojane Mišvelj,
Društvena ulica 2, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 8. 2006, sklenjene
z Vladimirjem in Jožefo Jurič kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem v
Celovcu in poslovnim naslovom Neuer Platz
14, Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 117.700 EUR, v
SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 925/06
Ob-25285/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 925/06
z dne 29. 8. 2006, je bilo stanovanje št. 3, v
I. nadstropju v skupni izmeri 79,26 m2, ki se
nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Mirje 5
v Ljubljani, po pogodbah stoječi na parc. št.

73/9 in 73/2 k.o. Krakovsko predmestje in po
odločbi GURS na parc. št. 73/38, 73/63 in
73/64 te k.o. vse zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last Majde in Miroslava
Pregla, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
21. 1. 1992, sklenjene z Republiko Slovenijo
in pogodbe o priznanju solastninskega deleža, potrjene v obliki notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1375/04
z dne 23. 7. 2004, sklenjene med zastaviteljema, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem v
Celovcu in poslovnim naslovom Neuer Platz
14, Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 104.400 EUR, v
SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 570/06
Ob-25286/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr.
št. 570/06 z dne 31. 8. 2006, je bila nepremičnina ident. št. 1722-961-11 (dvosobno stanovanje št. 11 v skupni izmeri 50,50 m2, v drugem nadstropju stavbe z naslovom Ljubljana,
Krimska ulica 19, ki stoji na parceli št. 362/39)
k.o. Trnovsko predmestje, ki je v lasti Marjance Firm, EMŠO 0801969505587, prebivališče
Ljubljana, Krimska ulica 20, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, 9020 Celovec, Neuer Platz 14, Republika Avstrija (enolična identifikacijska številka
1870718), za zavarovanje denarne terjatve v
višini 126.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pogodbenimi obrestmi po obrestni
meri trimesečni Euribor s pribitkom v višini
2% letno za čas od črpanja kredita do plačila,
s plačilom v 360. zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega
dne vsakega prvega dne v mesecu tako, da
prva zapade v plačilo dne 1. 10. 2006, zadnja
pa dne 1. 9. 2036, s predčasno zapadlostjo,
določeno v pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5014/0016762-00 z dne
23. 8. 2006, ki se izkaže z upničino pisno izjavo dolžnici, da je terjatev zapadla, z navedbo
dneva zapadlosti in z dokazilom o vročitvi te
izjave dolžniku.
SV 728/06
Ob-25287/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 728/06 z dne 29. 5.
2006 in na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 728/06-1 z
dne 30. 8. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 8 v izmeri 50,51 m2, v prvem
nadstropju stavbe na naslovu Frankolovska
ulica 19, 2000 Maribor, zgrajene na parceli
številka 1642 katastrska občina Tabor, last
zastaviteljice Ljubice Kramberger, stanujoče Frankolovska ulica 19, Maribor – enotna
matična številka občana 1711949505321, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja številka 9040-785/93 z
dne 17. 11. 1993 ter dodatka z dne 18. 12.
2000, k prej navedeni pogodbi in na podlagi
pravnomočnega sklepa o dedovanju, opravilna številka II D 477/2006, ki ga je dne
18. 5. 2006 izdalo Okrajno sodišče v Mariboru, zastavljena v korist upnice Poštne banke
Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., 2000 Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112,
za zavarovanje denarnih terjatev do dolžnika
Kafe bar Piranha Boštjan Kramberger s.p.,
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Vojašniška ulica 4, 2000 Maribor, matična
številka 3085546, in sicer:
– v višini 84.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 25. 4. 2007,
oziroma na dan odpoklica upnice in
– v višini 105.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 1. 5. 2021,
oziroma na dan odpoklica upnice.

Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-8450084029 (sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 11. 2006 ob 11. uri v razpravni dvorani št. III/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 8. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani

SV 645/06
Ob-25288/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 645/06 z dne 31. 8. 2006,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 12
v skupni izmeri 47,59 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Dalmatinska ulica 40, stoječe na parc.
št. 2610, vpisani pri vl. št. 1373, k.o. Tabor, ki
je last Nina in Žige Karo, oba stan. Cankarjeva ulica 18, Maribor, vsakega do 1/2, na
podlagi darilne pogodbe z dne 23. 10. 2002,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Jožefa Kara in Zdenke Staroveški
Karo, oba stan. Cankarjeva ulica 18, Maribor,
v višini 27.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 523/06
Ob-25289/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz
Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 523/06 z dne
31. 8. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje
št. 13, v izmeri 36,60 m2, v tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Miloša
Zidanška 8b, Šentjur, ki stoji na parceli št.
19/3, vpisani v vl. št. 849 k.o. Šentjur pri Celju in stanovanju sorazmeren del objektov,
naprav in funkcionalnega zemljišča, v lasti
zastavitelja Zidar Andreja, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-19/2006(2513) z dne
23. 8. 2006, sklenjene med Občino Šentjur,
kot prodajalcem in Zidar Andrejem, Cesta
Miloša Zidanška 8b, Šentjur, kot kupcem,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 72.620
CHF, s pripadki.
SV 1398/06
Ob-25290/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1398/06 z dne 30. 8. 2006,
je stanovanje številka 41 v izmeri 89,30 m2,
v 10. nadstropju objekta na naslovu Ulica
Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj, ki stoji na
parc. št. 189/1, k.o. Huje, last zastavitelja Antona Krivca, Ulica Tončka Dežmana 6, 4000
Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 904/27-91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene s prodajalcem Merkur, d.d.
Kranj, Koroška c. 1, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer
Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 63.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita, z
letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,3%, z odplačilom
kredita v 300 zaporednih mesečnih anuitetah
od katerih prva zapade v plačilo dne 1. 10.
2006, zadnja pa dne 1. 9. 2031.
SV 41/2006
Ob-25301/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz Slo-

venskih Konjic, opr. št. SV 41/2006 z dne
30. 8. 2006, je stanovanje v izmeri 57,61 m2
in garaža v izmeri 10,86 m2, ki se nahajata v
stanovanjski stavbi Polzela 232, 3313 Polzela, stoječi na parc. št. 810/9 in 810/10, obe
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Žalcu pod vl. št. 1977 k.o. Polzela, last Pevnik
Marije, Polzela 232, Polzela, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve v višini 41.733
EUR s pp, v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana.
SV 476/06
Ob-25342/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz
Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 476/06
z dne 6. 9. 2006, je bilo stanovanje št. 16 ter
pripadajoča klet št. K-16, v stanovanjski hiši
v Idriji, Triglavska ulica 29, stoječi na parceli
št. 2296/3 k.o. Idrija mesto, s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih delih in napravah ter zemljišču, solast dolžnika oziroma
zastavitelja Dejana Pellisa ter zastaviteljice
Sanje Marije Pellis (vsakega do ene polovice), kupljeno s prodajno pogodbo dne 8. 6.
2006, overjeno pri notarju Andreju Rozmanu
v Idriji, pod opr. št. OV 539/06 dne 18. 7.
2006, zastavljeno v korist upnice – banke
Nova KBM d.d., Področje Nova Gorica, Podružnica Idrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,700.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 71/2006
Os-24653/06
To sodišče je s sklepom St 71/2006 dne
29. 8. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Pib security varovanje premoženja
in prodaja, d.o.o., Ljubljana, Celovška 150,
matična številka 5686237.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Majda Šantl, Peričeva 35, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-8450084029 (sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 11. 2006 ob 10.45, v razpravni dvorani št. III/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 8. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
St 116/2006
Os-24654/06
To sodišče je s skepom St 116/2006 dne
28. 8. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Očesni studio optika d.o.o., Miklošičeva 34, Ljubljana, matična številka
1795872.

Stran

St 15/2006
Os-24655/06
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 15/2006
z dne 28. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Rosana, trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., Ulica XXXI. divizije 7, Kranj,
matična št. družbe: 5422655.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi .
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
St 27/94
Os-24775/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Kovinsko, strojna industrija, d.o.o., Ajdovščina, v stečaju, sklenilo:
Stečajnega upravitelja Dušana Žorža se
odstavi.
Za stečajnega upravitelja v tej zadevi se
določi Dušan Taljat, univ. dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 2.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 8. 2006
St 14/2006
Os-24776/06
To sodišče je dne 29. 8. 2006 izdalo sklep
opr. št. St 14/2006, da se začne stečajni postopek zoper Sedex, trgovina in storitve,
d.o.o., Šempeter, Bratuževa ulica 13a,
matična številka 5332427, davčna številka
87202409, šifra dejavnosti 74.120.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 2.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic na
št. 11-42218-7110006-00001406. Dokazilo o
plačilu takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 12. 2006 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
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Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 8. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 8. 2006
St 7/93
Os-24777/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ciciban, Tovarna obutve
in otroških potrebščin d.o.o., Miren, v stečaju sklenilo:
Stečajnega upravitelja Dušana Žorža se
odstavi.
Za stečajnega upravitelja v tej zadevi se
določi Dušan Taljat, univ.dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 2.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 8. 2006
St 140/2005
Os-24778/06
To sodišče je s sklepom St 140/2005 dne
29. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Cocar d.o.o. – v stečaju, Jurčkova cesta 7, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2006
St 191/2005
Os-24779/06
To sodišče je s sklepom St 191/2005 dne
24. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom LE Marc podjetje za trgovino, zastopanje in posredovanje d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva ul. 31 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2006
St 21/2006
Os-24780/06
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 21/2006 z
dne 30. 6. 2006 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom Dekop d.o.o., kovinsko predelovalna industrija, Ljubljanska cesta 16, Novo mesto, matična številka
5313104, šifra dejavnosti 28.750 in njegovimi
upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je določen Martin Drgan, univ. dipl. ekon., Cesta
brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje
terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Inox center, d.o.o., Partizanska ul. 55,
Nova Gorica,
– Zavarovalnica Tilia, d.d., Seidlova c. 5,
Novo mesto,
– Novoline, d.o.o., Letališka 33, Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
– Jože Cimerman, Hrastulje 49, Škocjan,
kot predstavnik delavcev.
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6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 2006
Ppn 26/2006
Os-25076/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Lajči mesarstvo in trgovina
d.o.o., Žabnica 12, Notranje Gorice, za dne
29. 9. 2006 ob 11. uri, v prostorih Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. V/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v Ljubljani, Miklošičeva 7, v sobi 15, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2006
St 20/2006
Os-25077/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 20/2006,
z dne 30. 8. 2006 v smislu drugega odstavka
33. člena ZPPSL-A ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Reha center
d.o.o., Jadranska 17, Ptuj, matična številka
5405106, šifra dejavnosti 15.320, davčna številka 45340846.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 8. 2006
St 17/2006
Os-25078/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 17/2006
z dne 30. 8. 2006 v smislu tretjega odstavka
27. člena ZPPSL-A ustavilo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Fištravec podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Kerenčičev trg 9, Ormož, matična številka
5629039, šifra dejavnosti 15.810, davčna številka 27050521.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 8. 2006
St 7/2006
Os-25079/06
To sodišče je v likvidacijski zadevi zoper
likvidacijskega dolžnika Stanovanjska zadruga etažni lastniki, z.o.o. – v likvidaciji,
Gradnikove brigade 41, Nova Gorica, zunaj
naroka dne 31. 8. 2006 sklenilo;
Likvidacijski postopek zoper likvidacijskega dolžnika Stanovanjska zadruga etažni lastniki, z.o.o. – v likvidaciji, Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, davčna številka 12474827,
matična številka – 5639883000, vložna številka 2-2567-00, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 2-2567-00, vpiše pravnomočni sklep o
zaključku likvidacijskega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi z likvidacijskim
postopkom.
Sredstva likvidacijske mase se porabijo za
plačilo stroškov likvidacijskega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od objave
tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Višje sodišče v Kopru v 8 dneh od prejema
pisnega odpravka tega sklepa oziroma od
nabitja sklepa na sodno desko. Morebitno
pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 8. 2006

Ppn 66/2006
Os-25080/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Biro 71, družba za inženiring in
projektiranje, d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana, za dne 29. 9. 2006 ob 10. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi 10
in 15 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2006
St 13/2006
Os-25081/06
To sodišče je s sklepom St 13/2006 dne
30. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Jože Jeglič s.p., Športne in poslovne storitve, Ljubljanska c. 84, Domžale, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2006
St 9/2006
Os-25090/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2006
z dne 31. 8. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Splošno gradbeništvo AMKO, Juskoski Mirsad,
s.p., matična številka 1820354, šifra dejavnosti 45.410, se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 8. 2006
St 27/2002
Os-25091/06
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 27/2002
z dne 31. 8. 2006 odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Gostilna »7« gostinstvo, Igor Jambrovič, s.p. v stečaju, Sečovlje 21, Sečovlje, zaključi v skladu s prvim
odstavkom 169. člena ZPPSL.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 8. 2006
St 14/2005
Os-25092/06
To sodišče je s sklepom St 14/2005 dne
30. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom ELBAS, trgovina, posredovanje,
zastopstvo d.o.o. – v stečaju, Ulica bratov
Učakar 60, Ljubljana, ker vnovčena sredstva
zadoščajo le za poplačilo stroškov stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2006
St 51/2006
Os-25093/06
To sodišče je s sklepom St 51/2006 dne
30. 8. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dempos Commerce, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana, matična številka:
5798507, vložna številka: 12383100, šifra dejavnosti: 51.900, davčna številka: 15766268.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Magdalena Šantl iz Ljubljane.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 11. 2006 ob 12.15 v razpravni dvorani št. V/1. nadstr., Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 8.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2006

ritve in trgovino d.o.o., Osojnikova ulica 9,
Ptuj, matična številka 5286590, davčna številka 6684663, šifra dejavnosti 74.203.
Odslej firma glasi: Marking družba za pripravo in vodenje investicij ter tržne gradnje,
storitve in trgovino d.o.o., Osojnikova ulica 9,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska ulica
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka,
dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 11.
2006, ob 10. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 8.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 31. 8. 2006

St 142/2004
Os-25094/06
To sodišče je s sklepom St 142/2004 dne
31. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom EFT Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ig 397, Ig – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2006

St 26/2006
Os-25097/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 26/2006,
z dne 31. 8. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marking TG tržne gradnje
d.o.o., Osojnikova ulica 9, Ptuj, matična
številka 5968275, davčna številka 62933248,
šifra dejavnosti 74.203.
Odslej firma glasi: Marking TG tržne gradnje d.o.o., Osojnikova ulica 9, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič univ. dipl. ekon., Svetozarevska ulica
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka,
dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 11.
2006, ob 9.15, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 8.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 31. 8. 2006

St 16/2006
Os-25095/06
To sodišče je dne 31. 8. 2006 izdalo sklep
opr. št. St 16/2006, da se začne stečajni potopek zoper dolžnika Savra, Proizvodnja in
trgovina, Volčja Draga, d.o.o., Volčja Draga 106, davčna številka 56941064, matična
številka 5325676, vložna številka 10065000,
šifra dejavnosti 15.620 proizvodnja škroba,
škrobnih izdelkov.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p. 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom pa
so upniki dolžni sodno takso poravnati na
TRR št. 01100-8450083641 sklic na št. 11
42218-7110006-1606. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. 11. 2006 ob 8.45 v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 8. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 8. 2006
St 27/2006
Os-25096/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 27/2006,
z dne 31. 8. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marking družba za pripravo
in vodenje investicij ter tržne gradnje, sto-

St 24/2006
Os-25098/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 24/2006,
z dne 31. 8. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ašenbrener Andrej s.p. Tok - Tok Raziskava trga, posredništvo,
Ormoška cesta 23, Ptuj, matična številka
5991806000, šifra dejavnosti 51.190, davčna
številka 62985060.
Odslej firma glasi: Ašenbrener Andrej s.p.
- Tok - Tok, Raziskava trga, posredništvo, Ormoška cesta 23, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 11.
2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 8.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 31. 8. 2006
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St 13/2006
Os-25099/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/2006
z dne 30. 8. 2006 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom MGM trgovina, gostinstvo in storitve z gradbeno mehanizacijo d.o.o., Dornava 120 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se bo dolžnik
izbrisal iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 8. 2006

Izvršbe
In 05/00515
Os-23748/06
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Špela Pešec iz Ljubljane, zoper dolžnika: Valušnik Čosić Spomenka, Rimska cesta
18, Laško, zaradi izterjave 329.939,60 SIT
s pp, se objavlja rubež stanovanja v pritličju
stanovanjske hiše na Rimski cesti 18, Laško,
v skupni izmeri 34,15 m2, stoječe na parc. št.
346/1, k.o. Šmihel, z dne 1. 6. 2006.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 7. 2006
In 2005/00016
Os-23606/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 23. 6. 1999, opr. št. I 99/06744, je
bil dne 5. 7. 2006 opravljen v korist upnika
Stanovanjskega sklada RS, Poljanska c. 31,
Ljubljana, rubež nepremičnine, dvoinpolsobnega stanovanja s kletnim prostorom, v III.
nadstropju večstanovanjske hiše, št. stanovanja 11, na naslovu Iga Grudna 17, Ljubljana, last dolžnice Četojevič Ivanke, Iga
Grudna 17, Ljubljana.
In 2005/01719
Os-23608/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 12. 2005, je bil dne 21. 4. 2006
opravljen v korist upnikov Zalik Franca, Ane
Ziherlove 2, Ljubljana in Žalik Draga, Rusijanov trg 10, Ljubljana, rubež nepremičnine, stanovanja št. 10, v izmeri 62,12 m2, v
3. nadstropju stan. hiše na naslovu Cesta
24. junija 68, Ljubljana – Črnuče, ki obsega
predprostor, kopalnico + WC, dnevno sobo,
spalnico, kuhinjo in balkon, last dolžnika Borozan Dragana, Cesta 24. junija 68, Ljubljana
– Črnuče.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2006
In 2006/00248
Os-24210/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 27. 2. 2006, je bil dne 21. 4. 2006 opravljen v korist upnika Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska
c. 31, Ljubljana, rubež stanovanja št. 12, v 2.
nadstropju na naslovu Rožičeva 2, Ljubljana,
v izmeri 21,41 m2, v večstanovanjski stavbi,
ki obsega bivalni prostor s kuhinjsko nišo,
predprostor, WC, last dolžnika Husič Razema, Rožičeva 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2006
In 05/01269
Os-13191/06
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 8. 3. 2006, s pričetkom ob
14.20, v zadevi In 05/01269, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Brahima
Hadžaja, Meljska cesta 59, Maribor, za
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upnico Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19, v kraju Meljska cesta
59, Maribor, ob prisotnosti Milana Glažarja – izvršitelja, opravil rubež nepremičnine,
stanovanja št. 59, Meljska c. 59, Maribor, v
izmeri 55,36 m2, številka katastrske občine
655, katastrska občina Melje.
In 05/00060
Os-8834/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Šmarju pri Jelšah z dne 25. 3.
2002, opr. št. I 02/00078, v zvezi s sklepom
o nadaljevanju izvršbe z dne 6. 4. 2005, opr.
št. In 05/00060, je bil dne 23. 5. 2005 opravljen rubež stanovanja v izmeri 42,64 m2, v
objektu na naslovu Župančičeva 2, Rogaška
Slatina, stoječem na parc. št. 3/10, vpisani pri
vl. št. 635, k.o. Rogaška Slatina, ki je v lasti
dolžnika do celote, v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Celje, zaradi izterjave
1,168.331 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 2. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 170/2006
Os-22666/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Senije Čosić, Kozlovičeva ulica 11, Koper, ki jo zastopa odv. Janja Luin iz Kopra,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 16. 1.
2005 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-1954/92 z dne 3. 11. 1992, sklenjene
med Občino Koper, kot prodajalko in Senijo
Čosić, kot kupovalko, za nakup stanovanja
št. 14 v izmeri 29,20 m2, v stanovanjski hiši v
Kopru, Kozlovičeva ulica 11, parc. št. 229/14,
k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katero vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana v podvložku št. 4395/14, ident. št. 14.E, stanovanje
v izmeri 29,20 m2, v večstanovanjski hiši v
Kopru, Kozlovičeva ulica 11, stoječe na parc.
št. 229/15, k.o. Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 27. 5. 2005, sklenjeni
med Mestno občino Koper in Čosić Senijo
ter sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-1954/92 z dne 3. 11.
1992, v korist imetnice Čosić Senije, EMŠO
1810951505116, Kozlovičeva ulica 11, Koper, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani
v podvložku št. 4395/14, ident. št. 14.E, stanovanje v izmeri 29,20 m2, v večstanovanjski
hiši v Kopru, Kozlovičeva ulica 11, stoječe
na parc. št. 229/15, k.o. Koper, last Mestne
občine Koper, se poziva, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 5007/04
Os-22652/06
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Republike Slovenije, Stanovanjske komisije
Vlade Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
Zunanji oddelek državnega pravobranilstva
v Kopru, Ulica stare pošte 3, Koper, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji poslovnega prostora v pritličju
stanovanjskega bloka K1 v Komnu, in sicer
lokal št. 2, parc. št. 1866/14, vl. št. 786, k.o.
Komen, ki sta jo sklenila prodajalec SGP Kraški zidar n.sol.o. Sežana in kupec Podjetje
za PTT promet Koper, TOZD za PTT promet
Sežana z dne 24. 2. 1983.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodb, sklenjene dne 24. 2. 1983 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 7. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 01/596
Os-22408/06
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, zoper dolžnika Močibob Milana,
neznanega bivališča, zaradi izterjave denarne terjatve s sklepom z dne 14. 10. 2005,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju dolžniku določilo začasno zastopnico, odvetnico Bredo Požar
iz Kopra.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dne postavitve pa dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 6. 2006
VII P 1194/06
Os-23619/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Miheli Mohorič, v pravdni zadevi
tožeče stranke SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, proti toženi stranki Marjanu
Strmljanu, Žabarjeva 10, Ljubljana, ki jo zastopa Judita Verbole, odvetnica iz Ljubljane,
zaradi plačila 143.571,40 SIT s pp, dne 10. 7.
2006 sklenilo:
Anko Kenda Oražem se razreši dolžnost
začasne zastopnice v obravnavani pravdni
zadevi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006
VII I 1136/95
Os-23622/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnike: 1. Bortnek Ljubomir, Polje
cesta XII/2a, Ljubljana; 2. Kuč Matej, Pokopališka 38, Ljubljana; 3. Meze Vlasta, Toplarniška 9, Ljubljana; 4. Bortek Mojmir, Rusjanov
trg 1, Ljubljana, zaradi izterjave 814.645,70
SIT s pp, dne 16. 6. 2006 sklenilo:

dolžniku Ljubomiru Bortku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču,k da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2006

Oklici dedičem
I D 594/2004
Os-16503/05
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Arnšek
Antonu, sinu Franca in Marije, roj. 17. 1.
1929, vdovcu, umrlem 24. 4. 2004, nazadnje
stan. v Ljubljani, Celjska ul. 25, državljanu
Republike Slovenije. Kot upravičenec do dedovanja na podlagi zakonitega dedovanja
pride v poštev njegov sin Arnšek Miloš, roj.
9. 10. 1956, ki pa je na naslovu stalnega
prebivališča na Medvedovi 37, v Mariboru,
neznan.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva Arnšek Miloša,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2005
IV D 355/2005
Os-18920/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Skočir,
roj. 17. 6. 1878, umrli 30. 4. 1961, nazadnje
stanujoči v Ljubljani, Dom na Bokalcah, državljanki FLRJ.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dediči po zapustnici naj bi prišli v poštev
zap. hči Elizabeta (tudi Tela) Skočir, roj. 19.
ali 20. 11. 1916, zap. sin Franc Skočir, zap.
sin Maks Skočir, zap. sin Miroslav Skočir in
zap. hči Marica (tudi Henica) Kreft roj. Skočir,
oziroma njihovi potomci, za katere pa se ne
ve. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva navedene dediče ter vse
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2006
IV D 773/2003
Os-22497/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Darku Ukmarju, roj. 16. 12. 1949, umrlem 5. 9. 2003,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Škrabčeva ulica 10, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Dediči prvega in
drugega dednega reda so se odpovedali dedovanju po zapustniku, zaradi česar so poklicani k dedovanju dediči tretjega dednega
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reda, torej dedi in babice zapustnika in njihovi
potomci, za katere pa se ne ve. Sodišče tako
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva dediče tretjega dednega reda po zapustniku in vse druge, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2006
I D 673/02
Os-22505/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ljubomiru Antonu Burgerju, roj. 4. 4. 1942, umrlem 27. 10.
2002, nazadnje stanujočem Jakčeva ulica 18,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakoniti dedič pride v poštev tudi zapustnikov sin Andreas Burger, katerega naslov je neznan. Sodišče zaradi navedenega
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva Andreasa Burgerja, da se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2005
II D 908/2005
Os-12818/06
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 908/2005, po dne
17. 7. 2005 umrlem Kamenšak Jožefu, rojenem 23. 2. 1924, upokojencu, razvezanem,
državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Mariboru, Gregorčičeva ul. 57.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih pride v poštev kot dedinja tudi zapustnikova
hči Helga (ostali osebni podatki niso znani)
oziroma njeni potomci.
Sodišče s tem oklicem poziva hčerko zapustnika oziroma njene dediče, da v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča oziroma na
spletni strani sodišča, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju, na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2006
II D 575/1995
Os-16700/06
V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru po dne 6. 7. 1995 umrli
Mariji Krajnc, rojeni 16. 6. 1924, upokojenki, samski, državljanki Republike Slovenije,
nazadnje stanujoči v Morju 143, Fram, se
poziva dediče II. dednega reda, ki imajo pravico do dediščine, in sicer Karolino Krainz,
Marijo Krainz in Hildo Krainz, da se priglasijo
pri tukajšnjem sodišču v zadevi opr. št. II D
575/95, najkasneje v roku enega leta od te
objave in objave na oglasni deski sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2006

Oklici pogrešanih
N 5/2006
Os-23617/06
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek za proglasitev pogrešanega Vesel Antona, sina Franca in Marije, roj. 16. 1. 1905

v Podpreski, nazadnje stanujočega na območju Republike Slovenije, v Podpreski 20,
za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču. Rok za oboje je tri mesece od objave tega oklica. Po preteku tega trimesečnega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 7. 2006
N 43/2006
Os-24038/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Silvana Ivančiča, Gabrovica pri Črnem Kalu 6, Črni Kal,
zoper nasprotnega udeleženca Ivana Ivančiča, pok. Jožefa, Gabrovica 59, Črni Kal, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Marija
Šonc iz Kopra, zaradi predloga razglasitve za
mrtvega, dne 14. 7. 2006 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Ivana Ivančiča, pok. Jožefa, Gabrovica
59, Črni Kal.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2006
N 41/2006
Os-24039/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagateljice Stojnič Fabijana, Izletniška
42, Koper, zoper nasprotnega udeleženca:
Škorja Ivan, sin Ivana, rojen 20. 11. 1896,
nazadnje stanujočega v Kocjančičih 138, Sv.
Anton, Pobegi, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa zaradi predloga za
razglasitev pogrešanca za mrtvega, po dne
4. 7. 2006 opravljenem naroku sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Ivana Škorja, sina Ivana, roj. 20. 11. 1896,
nazadnje stanujočega v Kocjančičih 138.
Pogrešanega se poziva, da 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 4. 7. 2006
N 26/2006
Os-24115/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Julijana Jermana, Dvori 13, Pobegi, zoper nasprotnega
udeleženca Nazarija Kocjančiča, sina Antona, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Marija Šonc, Cesta
na Markovec 29, Koper, zaradi predloga za
razglasitev za mrtvega, 13. 6. 2006 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Nazarija Kocjančiča, sina Antona, neznanega bivališča.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 6. 2004
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1122/2006
Rg-23612/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Spial, proizvodnja, trgovina,
inžiniring d.o.o., Industrijska cesta 11e,
Izola, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/7070/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 23. 6.
2006.
Družbenika Fikon Lorena, stanujoča Korte
125, Izola in Bratuž Rajko, stanujoč v Divači,
Kajuhova 22, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba nima zaposlenega nobenega delavca ter da prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar odgovarjata solidarno z
vsem svojim premoženjem.
Po izbrisu družbe iz sodnega registra se
preostalo premoženje družbe razdeli med
družbenika sorazmerno z njunima poslovnima deležema.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2006
Srg 1287/2006
Rg-24424/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Kontrola, podjetje za kontrolo
kakovosti in količine blaga, d.o.o. Koper,
s sedežem Koper, Prade, Cesta X, številka
22, z matično številko 5432197, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov
z dne 14. 7. 2006.
Družbenika Vid Jazbec, stanujoč Koper,
Prade, Cesta X, številka 22 in družbenik David Jazbec, stanujoč Koper, Prade, Cesta X,
številka 22, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzemata solidarno obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe, ki bi jih upniki prijavili v roku 1 leta po
objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Premoženje družbe po izbrisu družbe iz
sodnega registra po stanju kot bo izhajalo iz
zaključnega računa, postane last družbenikov, in sicer v razmerju njunih poslovnih deležev napram osnovnemu kapitalu družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 8. 2006
Srg 07850/2006
Rg-22536/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Umlauft und Brolli,
trgovina, d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Umlauft und Brolli, trgovina,
d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana, reg. št. vl.
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1/42897/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 3. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Umlauft und Brolli Holding
Ges.M.B.H., Umlauftstrasse 2, Celovec, Avstrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku s premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2006
Srg 1449/2006
Rg-22525/06
Družba Conficio proizvodnja pohištva
d.o.o. Maribor, Meljska cesta 83, reg. št.
vl. 1/11579/00, katere družbenik je Jesenik
Zlatko, Borova vas 4, 2000 Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne 22. 6. 2006,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Jesenik
Zlatko.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2006
Srg 737/2006
Rg-24420/06
Družba Tecnocom, Trgovina-storitve
d.o.o. Nova Gorica, s sedežem Ulica XXX.
divizije 3/b, 5000 Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/2299/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 14. 8. 2006.
Ustanovitelj je Černuš Maks, Ul. Matevža
Veluška 6, 5250 Solkan, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo p pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od dneva
te objave, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
ARKA IMPORT EXPORT d.o.o.,
Hmeljarska 1, Žalec, štampiljko z napisom
ARKA IMPORT EXPORT d.o.o. Hmeljarska
ulica 1, 3310 Žalec PE HARDI CELJE ID za
DDV: SI 22520414. gnz-234246
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Potne listine preklicujejo

Osebne izkaznice preklicujejo

Aleksin Saša, Seča 104a, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00302043.
gnq-234405
Brakić Tina, Prvomajska ulica 011, Nova
Gorica, potni list, št. P00225805, izdala UE
Nova Gorica. gnu-234226
Brzan Christian, Obala 118, Portorož –
Portorose, potni list, št. P01082286, izdala
UE Piran. gno-234682
Cindrić Milka, Ljubljanska cesta 001B,
Kamnik, potni list, št. P00799123, izdala UE
Kamnik. gni-234688
Cvetek Zdenka, Bezje 003, Kranjska
Gora, potni list, št. P00694401, izdala UE
Jesenice. gnz-234221
Djukić Mirko, Industrijska ulica 020,
Maribor, potni list, št. P00202171, izdala UE
Maribor. gnw-234224
Glavač Igor, Pečje 021, Sevnica, potni
list, št. P00824368, izdala UE Sevnica.
gnh-234689
Glinšek Andrej, Ložnica 019, Velenje,
potni list, št. P00923125, izdala UE Velenje.
gnn-234683
Hanžekovič
Srečko,
Bučečovci
024, Križevci pri Ljutomeru, potni list,
št. P00971889, izdala UE Ljutomer.
gnx-234223
Jefkaj Hasan, Močna 009, Pernica,
potni list, št. P00679251, izdala UE Lenart.
gnm-234684
Jovičić Stojanka, Cesta maršala Tita 045,
Jesenice, potni list, št. P00276252, izdala
UE Jesenice. gny-234222
Kajba Darko, Cankarjeva ulica 006,
Rogaška Slatina, potni list, št. P01063754,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-234229
Kerčmar
Matjaž,
Platiševa
ulica
11, Cerkno, potni list, št. P00576385.
gnj-234312
Kosi Urška, Ulica Roberta Kukovca 011,
Maribor, potni list, št. P00975778, izdala UE
Maribor. gnk-234686
Kudumija Paula, Hrvatini 155A, Ankaran
– Ancarano, potni list, št. P01125599, izdala
UE Izola. gno-234232
Kuhar Matej, Breg 063, Žirovnica, potni
list, št. P00848452, izdala UE Jesenice.
gns-234228
Lavrenčič Tilen, Ulica Gradnikove brigade
015, Nova Gorica, potni list, št. P00896934,
izdala UE Nova Gorica. gnv-234225
Leskovar Nejc, Gabrovnik 019A,
null, potni list, št. P01165094, izdala UE
Slovenske Konjice. gnd-234468
Ličen Dano, Tominčeva ulica 008, Solkan,
potni list, št. P00112857, izdala UE Nova
Gorica. gnt-234227
Novak Stanislava, Drska 006, Novo
mesto, potni list, št. P00149962, izdala UE
Novo mesto. gnj-234687
Novak Zmagoslav, Drska 006, Novo
mesto, potni list, št. P00147824, izdala UE
Novo mesto. gnp-234231
Pečnik Sebastjan, Prešernova ulica 006,
Sevnica, potni list, št. P00374677, izdala UE
Sevnica. gnl-234685
Ristović Elizabeta, Vilharjeva cesta 016,
Ilirska Bistrica, potni list, št. P00688954,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnn-234233
Seper Aleksandra, Šaleška cesta 002A,
Velenje, potni list, št. P01165398, izdala UE
Velenje. gnm-234234
Škrabl Simon, Šalek 101, Velenje,
potni list, št. P00249414, izdala UE Celje.
gnq-234230

Babič Marija, Kosovelova ulica 36, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001570881.
gnn-234383
Bajc Nika, Rožna ulica 6, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
002003298.
gnt-234402
Bezjak Peter, Spodnja Korena 54/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001390000.
gne-234142
Bizjak
Milan,
Gregorčičeva
ulica
12C, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000638493. gnq-234355
Blaž Bojan, Grajenščak 21, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000812311. gno-234457
Boc Thaler Luka, Metelkova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001248947.
gnm-234384
Bokan Štefan, Gornji Slaveči 98,
Kuzma, osebno izkaznico, št. 000691681.
gnx-234348
Brajac Adriana, Topniška ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001247683.
gne-234392
Breznik Tilen, Raičeva ulica 137,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001226860.
gnl-234410
Brišar Janez, Prušnikova ulica 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000539290.
gnr-234429
Brodnjak Mihael, Razvanje, Nad Gomilo
3, Maribor, osebno izkaznico, št. 000712847.
gne-234442
Brulc Aleš, Moverna vas 2, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000421483.
gnz-234321
Brus Uroš, Podbrezje 206, Brezje, osebno
izkaznico, št. 001285728. gnd-234443
Bukošek Štefanija, Kraigherjeva ulica
27, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001616518.
gnp-234456
Burnik Jelena, Šolska ulica 15, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001207785.
gni-234313
Čibej Vilette, Šared 39/b, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001848535.
gnk-234436
Dragar Marija, Šmarska cesta 16,
Litija, osebno izkaznico, št. 001606813.
gnk-234361
Dvornik Iztok, Krška vas 100a, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 001457662.
gnu-234351
Erbežnik Ana, Partizanska cesta
46, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000613119. gni-234438
Ferko Tina, Katreževa pot 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000724053.
gne-234367
Frahm Nina, Šetinova ulica 1, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001892165.
gnj-234262
Fujs Gizela, Grajska cesta 3, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
000488817.
gnt-234577
Furlan Magdalena, Cebejeva ulica 44,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001115745.
gni-234338
Gačnik Urša, Dobrunjska cesta 36/f,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001153025. gne-234467
Gašperšič Dušan, Andričeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000719491.
gny-234372
Gazvoda Maja, Dobrava 18, Dobrnič,
osebno
izkaznico,
št.
002001252.
gnp-234331

94 / 8. 9. 2006 /

7221

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Gazvoda Majda, Dobrava 18, Dobrnič, osebno izkaznico, št. 000895999. gnq-234330
Gazvoda Matjaž, Dobrava 18, Dobrnič,
osebno
izkaznico,
št.
002001257.
gnn-234333
Gazvoda Žan, Dobrava 18, Dobrnič,
osebno
izkaznico,
št.
001186122.
gno-234332
Gobec Alenka, Steklarska ulica 21,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001885599. gnz-234296
Golob Stanko, Onkraj Mreže 15,
Mežica, osebno izkaznico, št. 000154861.
gns-234378
Grabus Muhamed, Ulica bratov Učakar
22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000100393. gny-234422
Grbec Franc, Šentjošt nad Horjulom 46,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001331791.
gnd-234418
Grobelšek Rok, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000015020.
gns-234403
Guberac Ljudmila, Ulica Generala
Levičnika 66c, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000371442. gnz-234421
Gustin Feliks, Stari Grad 92, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001916164.
gnj-234587
Gužvić Dražen, Brodarska ulica 12,
Litija, osebno izkaznico, št. 001295508.
gnh-234364
Hafner Vinko, Pahorjeva ulica 51,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000043178. gnk-234411
Hočevar Marjan, Stara cerkev 12, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001078283.
gnz-234546
Hočevar Sonja, Zelena pot 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001122510.
gng-234390
Hribar Ljiljana, Smoletova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001105571.
gnj-234412
Hribar Stanko, Ulica bratov Kotar 6,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000603666.
gnz-234371
Huskić Mirsada, Polje, Cesta XX/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001739323.
gnf-234391
Jamnik Boštjan, Štajngrob 3, Šentjanž, osebno izkaznico, št. 000979702. gnw-234374
Jelerčič Alenka, Lukežiči 1/d, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
000481287.
gny-234172
Jurjevec Anite – Irmard, Vrunčeva ulica
35, Celje, osebno izkaznico, št. 001982545.
gns-234453
Justinek Marina, Šplindlerjeva ulica 42,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001665061. gnr-234679
Kaluža Franko, Neverke 7/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001733555.
gng-234265
Klemenčič Tina, Spodnje Pirniče 20/c,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001521027.
gni-234263
Klun Marija, Podpeč pod Skalo 9,
Gabrovka, osebno izkaznico, št. 001452587.
gnj-234362
Knapič Blaž, Ulica Milana Majcna 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001660616.
gnf-234416
Kočevar Stanko, Kajuhova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000711475.
gnp-234381
Kodrin Aleksander, Šlandrova ulica 13,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
002044454. gny-234297

Mravljak Ivan, Gaberke 207, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000865153.
gnv-234300
Mugerli Leonora, Cesta Petra Majdiča 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000304431.
gnw-234174
Neuberger lidija Ernestina, Lubejeva
ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001288377. gnr-234379
Nikl Franc, Zgornje Gradišče 18/a,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000390722. gnl-234585
Novak Irena, Trebinjska ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001331641.
gnl-234435
Novak Mitja, Gradišče 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000526833.
gns-234428
Obradović Svetlana, Ulica Gradnikove
brigade 31, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 000321484. gnr-234354
Omahen Martina, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000772689.
gni-234388
Ortl Djurdja, Cesta bratov Mravljakov 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000052090.
gnq-234580
Ošlak Nejc, Mariborska cesta 5,
Muta, osebno izkaznico, št. 001398823.
gnh-234389
Palić Zlatko, Vaneča 16L, Puconci, osebno
izkaznico, št. 001864842. gnw-234349
Pec Martina, Pohorska cesta 8,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000671243.
gnd-234293
Pengal Polona, Staretova ulica 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000435440.
gng-234365
Perušek Mateja, Rakitna 246, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001884511.
gnn-234433
Petkovšek Ivanka, Vidmarjeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000050456.
gnd-234368
Petrič Tit, Viška cesta 497c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000288428.
gnp-234431
Petrović Ljubomir, Pot na fužine 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001107177.
gni-234363
Pintar Ivan, Slatnik 18, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001295894. gnb-234570
Pirc Jožica, Viška cesta 49/c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000678556.
gnm-234359
Podgornik Tina, Staretova ulica 14,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001611165.
gnc-234369
Podobnik Andraž, Loška cesta 49,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001941189.
gnh-234439
Ponikvar Aleš, Streliška ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000819406.
gnh-234414
Prauhart Marko, Rošpoh 46, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000330306.
gnt-234452
Prelac Urban, Maroltova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001901296.
gnm-234434
Prelovšek Nevenka, Zarnikova ulica 11,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 000469883.
gnu-234426
Rajsar Vida, Ulica heroja Marinclja 5,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001498116.
gng-234540
Rošar Karl, Šentlenart 34, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 001287775. gni-234563

Kojzek Ana, Limbuška cesta 51/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000320509.
gnf-234441
Kosec Boštjan, Mladinska ulica 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001615385.
gnv-234425
Kosi Monika, Senešci 54, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001646134.
gnw-234399
Kotnik Vesna, Podkraj 10, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001844330.
gnq-234380
Kovač Antonija, Bernikova ulica 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000804152.
gnv-234575
Kovačič Rok, Cvetna ulica 2, Dobova,
osebno
izkaznico,
št.
001403672.
gnv-234350
Kozar Andrej, Radizel, Vinogradniška
cesta 17, Maribor, osebno izkaznico, št.
001404293. gni-234588
Kralj Nataša, Gornja Težka Voda 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001361782.
gnc-234319
Krašovec Miran, Poljanska cesta 45/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001629442.
gnq-234555
Kričej Dominik, Tolsti vrh pri Mislinji 47,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 001790422.
gnj-234562
Kristen Samo, Kovinarska cesta 1/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001381656.
gnz-234571
Krivonog Robert, Podjavorškova ulica
5, Celje, osebno izkaznico, št. 000227048.
gny-234447
Križaj Tatjana, Na jami 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001711363.
gnc-234469
Kruh Anton, Vrh pri Ljubnu 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001253104.
gnd-234318
Lah Teodor, Žnidaričeva ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000724900.
gng-234440
Lotrič Danica Amalija, Hrvatski trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000774418.
gnc-234394
Mancini Tadeja, Cesta Krimskega
odreda 86, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
001456701. gnm-234284
Maršič Erik, Dolinska cesta 3b, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001984514. gnc-234419
Mavrič Šantak Leon, Zadrečka cesta 9,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 000758395.
gnk-234461
Meden Cvetka, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000393969.
gno-234407
Mehora Mitja, Ulica IX. korpusa 5, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 002012392.
gnm-234409
Mejač Franc, Cesta 24. junija 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000005378.
gnd-234393
Merlak Dejan, Cankarjev trg 8,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000295375.
gnk-234286
Meznarič Simon, Postružnikova ulica 2,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000153658.
gns-234353
Miljković Marjeta, Cesta v Kostanj 7/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000393862.
gno-234382
Mirt Peter, Blanca 32, Blanca, osebno
izkaznico, št. 001018613. gnv-234550

Stran

Stran

7222 /

Št.

94 / 8. 9. 2006

Ručgej Jožefa, Pečnik 41, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000054996.
gnt-234427
Savić Vladimir, Mali otok 1/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000378633.
gnf-234266
Sax Bronislava, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000030629.
gno-234432
Sešek Mateja, Testenova ulica 115,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001795453.
gnu-234576
Simić Joka, Erjavčeva ulica 25, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001839386.
gno-234357
Skarlovnik Cvetko, Ulica Ruške Čete 3,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001666498.
gnb-234445
Slana Ladislav, Rošpoh 108, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001582909.
gnv-234450
Slokar Milan, Prušnikova ulica 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001092822.
gnk-234386
Smerdel Domen, Krtina 131, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000261447.
gnw-234574
Sotlar Štancar Velibor, Valburga 111,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001829813.
gnt-234377
Spevan Aleš, Jurovci 18/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000561275. gnm-234459
Sternad
Rebeka,
Gasilska
ulica
5/a, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001603616. gns-234303
Stopar Evgen, Dane pri Sežani 72,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001173078.
gnb-234170
Stopar Mirjana, Dane pri sežani 72,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001203152.
gnz-234171
Strelec Marija, Muretinci 9, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001593232. gnr-234454
Strnad Tomaž, Podgora 8, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001758979.
gnv-234400
Šavron Milivoj, Kolomban 3B, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 001558285.
gng-234415
Šnepf Marija, Kidričeva ulica 33C, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001962861.
gnp-234356
Štebal Pavla, Tovarniška ulica 32,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000436962.
gnx-234173
Štebe Marko, Hribarjeva ulica 2,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000683035.
gnx-234573
Štrukelj Miroslav, Ulica pregnancev 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000177771.
gnq-234430
Šućur Nevenka, Cesta revolucije 1/b,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001089269.
gny-234322
Šuligoj Branko, Ulica Simona Kosa 3,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001794066.
gnj-234387
Tanko Tina, Jurčkova cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001977882.
gnb-234370
Telepeček Linda, Čeplez 8, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001573646. gno-234307
Tepeš Damjan, Na okopih 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 000914794. gnx-234448
Thaler Jure, Studeno 25, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000937573.
gnj-234437
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Tomič Matej, Gregorčičeva cesta
8/d, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001845033. gnr-234579
Turk Armando, Robičeva ulica 34,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001939110.
gnz-234446
Unetič Stanka, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000173155.
gnn-234408
Valenčak Mojca, Kozje 183, Kozje, osebno
izkaznico, št. 001993885. gnu-234376
Velikonja Andrej,
Predmeja
119,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000712956.
gnj-234212
Veršič Jožefa, Zgornja Velka 95/a, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001532004.
gnm-234584
Vidmar Vojislav, Liminjanska cesta 13,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000130903. gnp-234406
Voh Bojan, Ljubljanska ulica 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000810657.
gnc-234444
Volarič Boštjan, Mateličeva ulica 6,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 001772852.
gnl-234385
Vončina Marinka, Čeplez 8, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001573654. gnn-234308
Vukčevič Nenad, Bojanci 18, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001081338.
gni-234538
Zanoškar Mateja, Iršičeva ulica 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000841125.
gnj-234337
Zapušek
Vincenc,
Lokovica
67,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001140786.
gns-234578
Zaveršek Urban, Zagrad 17, Celje, osebno
izkaznico, št. 001389627. gnu-234451
Zibelnik Mojca, Koreno 8, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000626756.
gny-234572
Zorin
Franc,
Polžanska
Gorca
35/a, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico,
št. 000672676. gnx-234298
Zorko Katja, Marjeta na Dravskem polju
12, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001193086. gnw-234449
Zupanc Daniel, Šentrupert 13, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
000086101.
gnz-234521
Zupančič Dragica, Novi log 18,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001610250.
gnd-234343
Žagar Olga, Prapreče 10/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000498661.
gnj-234462
Žnidaršič Darko, V gaju 9, Radeče, osebno
izkaznico, št. 000695148. gnr-234204

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ambrožič Janja, Maroltova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2095162, reg. št. 33293, izdala UE
Ljubljana. gnr-234604
Bajrektarević Elvis, Ilirska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2134829, reg. št. 273648, izdala UE
Ljubljana. gne-234592
Balantič Robert, Naselje Gredice 2,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002001055, izdala UE Lendava.
gnc-234294
Behrić Emin, Bukovčeva cesta 3,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 001386965, reg. št. 35112, izdala UE
Domžale. gni-234213
Belcl Damjan, Rinčetoba Graba 15,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000950482, izdala UE Ljutomer.
gnq-234280
Berginc Magdalena, Aljaževa ulica 20,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000486672, izdala UE Jesenice.
gne-234217
Bernardič Primož, Kajuhova ulica
14, Krško, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, reg. št. 12142, izdala UE
Krško. gny-234272
Bernot Dragica, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2145116, reg. št. 182513, izdala UE
Ljubljana. gnl-234610
Bevc Stanković Mojca, Runkova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001872282, reg. št. S 001872282,
izdala UE Ljubljana. gni-234188
Brajac Adriana, Topniška ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001489103, reg. št. 244525, izdala UE
Ljubljana. gng-234590
Brinovec Franc, Vodovodna cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001591678, reg. št. 15099, izdala UE
Domžale. gnh-234189
Brišar Janez, Prušnikova ulica 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000147313, reg. št. 96967, izdala UE
Ljubljana. gno-234207
Brodnik Zdenko, Vodnikova ulica 10,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001769143, reg. št. 7342, izdala UE
Slovenske Konjice. gnc-234169
Čermelj Dušan, Bukovica 88/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001722544, izdala UE Nova Gorica.
gnd-234168
Černe Nadja, Lohača 11, Postojna,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001528744, reg. št. 15956, izdala UE
Postojna. gnh-234264
Erjavec Milan, Velika Račna 4,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002070416, reg. št. 10583, izdala UE
Grosuplje. gnd-234268
Fabjan Miran, Branik 21/f, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003045720,
izdala UE Nova Gorica. gnt-234581
Fazlić Amir, Šolska ulica 8/a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE, G,H,
št. S 003048809, reg. št. 38505, izdala UE
Domžale. gnd-234193
Ferko Tina, Katreževa pot 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1991597, reg. št. 265676, izdala UE
Ljubljana. gnv-234600
Flere Uroš, Selo pri Zagorju 31, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002131431, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnq-234305
Gazvoda
Majda,
Dobrava
18,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001257921, reg. št. 7164, izdala UE
Trebnje. gnb-234320
Grabus Muhamed, Ulica bratov Učakar
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 00129083, reg.
št. 228139, izdala UE Ljubljana. gnl-234210
Gyorek Tomaž, Talanyijeva ulica 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001604663, izdala UE Murska
Sobota. gnn-234283
Horvat Elemer, Zelena ulica 18, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
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št. S 000027694, izdala UE Murska Sobota.
gnu-234551
Horvat Marija, Šafarsko 7, Ljutomer,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 001312054, izdala UE Ljutomer.
gnx-234273
Hribar Stanko, Ulica bratov Kotar 6,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 000183570, reg. št. 12571, izdala UE
Domžale. gnl-234560
Ikanović Muhamed, Kanižarica 31/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10690, izdala UE Črnomelj. gnt-234327
Ivančič Robert, Šared 23/c, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 002056721, reg. št. 5498, izdala UE
Izola. gnm-234259
Jarc Romina, Ulica Marije Drakslerjeve
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3020246, reg. št. 279655, izdala UE
Ljubljana. gnu-234601
Jernejc Gregor, Pece 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3031350,
reg. št. 31890, izdala UE Grosuplje.
gnb-234270
Jesenko Luka, Jesenova ulica 2/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002246749, reg. št. 43531, izdala UE
Domžale. gnx-234198
Ješe Janez, Medno 20, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 001460188, reg. št. 142889, izdala UE
Ljubljana. gnc-234194
Karać Mario, Plešičeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001991564, reg. št. 265652, izdala UE
Ljubljana. gnq-234205
Kavaš Dušan, Stara nova vas 73,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002050568, izdala UE Ljutomer.
gnr-234279
Keber Milenca, Sadinja vas 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002029983, reg. št. 66309, izdala UE
Ljubljana. gnl-234185
Kern Matija, Zalog pri Cerkljah 58, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002228931, reg. št. 61086, izdala
UE Kranj. gny-234547
Kert Branko, Podlog v Savinjski dolini 15,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 1756312,
izdala UE Žalec. gnu-234151
Klakočer Mojca, Lužiško srbska ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2145879, reg. št. 218927,
izdala UE Ljubljana. gnt-234602
Klun Marija, Podpeč pod skalo 9,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001323374, reg. št. 10113, izdala UE
Litija. gnh-234539
Knavs Anton, Zagoriška ulica 3, Pijava
Gorica, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002094911, reg. št. 164044,
izdala UE Ljubljana. gne-234192
Koren Janko, Križevci pri Ljutomeru 19,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001881620, izdala UE
Ljutomer. gnv-234275
Kos
Mateja,
Kolodvorska
cesta
2/a, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002103363, reg. št. 41520, izdala UE
Domžale. gno-234557
Košmerl Martina, Retje 104, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000635249, izdala UE Ribnica.
gnn-234358
Kovač Antonija, Bernikova ulica 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Novak Rado, Solčava 52, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001575507,
izdala UE Mozirje. gnt-234302
Novinec Valerija, Goriška cesta 23/a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2165424, reg. št. 17127, izdala UE
Ajdovščina. gnv-234175
Oblak Ivan, Na Klancu 19, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S3044946, reg. št. 2614, izdala UE Vrhnika.
gnl-234460
Ocepek Edvard, Planina 37, Kranj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 001672831, reg. št. 7527, izdala UE
Kranj. gnx-234548
Okić Ahmet, Todorovo, Todorovo, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 3068880, reg. št.
281130, izdala UE Ljubljana. gnn-234608
Omanović Đevad, Prisojna ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001800163, reg. št. 91565,
izdala UE Ljubljana. gnf-234191
Orlov Igor, Ulica Oktobrske revolucije
31a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI000069385, reg. št. 13250, izdala
UE Izola. gnz-234346
Palić Zlatko, Vaneča 16/l, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002042197, izdala UE Murska Sobota.
gnp-234281
Pavšelj Gašper, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419359, reg. št. 210144, izdala UE
Ljubljana. gnb-234595
Pečelin Alojz, Partizanska 11, Grosuplje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 336472, reg. št. 2127, izdala UE
Grosuplje. gnc-234269
Pengal Polona, Staretova ulica 1,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1486681, reg. št. 36488, izdala UE
Domžale. gng-234190
Perušek
Mateja,
Rakitna
246,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002141539, reg. št. 230966, izdala UE
Ljubljana. gny-234197
Petrović Ljubomir, Pot na Fužine 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1762759, reg. št. 98064, izdala UE
Ljubljana. gno-234607
Pirc
Jožica,
Viška
cesta
49/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001487985, reg. št. 241661, izdala UE
Ljubljana. gnf-234591
Pišlar Mitja, Kolomban 69/b, Ankaran
– Ankarano, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 22/2006.
gnd-234543
Podgornik Martin, Čepovan 182, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001753782, izdala UE Nova Gorica.
gno-234582
Podkrajšek Boštjan, Župančičeva ulica
14, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000627455, reg. št. 28022, izdala UE
Domžale. gnm-234559
Prelog Matjaž, Litijska cesta 147/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001995346, reg. št. 50757, izdala UE
Ljubljana. gnk-234211
Purkat Branka, Turjak 77, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1870481, reg.
št. 46728, izdala UE Ljubljana. gnq-234605
Rabič Romeo, Rozmanova ulica 26,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S000311715, izdala UE
Sevnica. gni-234417
Račel Vladimir, Cvetlična ulica 23, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.

št. S 000105006, reg. št. 812, izdala UE
Domžale. gnr-234554
Kovačič Zdenko, Spodnje Pirniče
53/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001826194, reg. št.
126773, izdala UE Ljubljana. gnk-234261
Krajnc Katja, Prešernova cesta 32,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1967172, reg. št. 7962, izdala UE
Gornja Radgona. gnf-234316
Kričej Dominik, Tolsti vrh pri Mislinji 47,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002074609, reg. št. 9858, izdala UE
Slovenj Gradec. gnk-234561
Kruh Anton, Vrh pri Ljubnu 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000824160, izdala UE Novo mesto.
gne-234317
Kržišnik Demetrij, Cesta zmage 16,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001523316, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnu-234401
Kunšič Marija, Pri mostiščarjih 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1988902, reg. št. 79589, izdala UE
Ljubljana. gnk-234611
Lozar Alda, Merljaki 28/a, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 002008139,
izdala UE Nova Gorica. gnn-234583
Makovšek Ava, Breg pri Borovnici 31,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002159360, reg. št. 18518, izdala UE
Vrhnika. gnn-234458
Mandić Svetislav, Vojkova cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000411827, reg. št. 125190, izdala UE
Ljubljana. gnt-234202
Marković Slađan, Ulica prekomorskih
brigad 8, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001580174, izdala UE Tolmin.
gnn-234208
Mašera Goran, Ul. Sergeja Mašera 6,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 001380911, izdala UE Tolmin.
gnm-234209
Matijašič Ivan, Dobrava 22, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI
000055473, izdala UE Izola. gns-234178
Medvešek Jakob, Šuštarjeva kolonija
1, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S000095009, izdala UE Trbovlje.
gnf-234341
Meglič Tadej, Breg 62, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001175898, izdala
UE Jesenice. gnf-234216
Mejač Franc, Cesta 24. junija 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2219838, reg. št. 89061, izdala UE
Ljubljana. gnz-234596
Mencinger Jožef, Tesarska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1994692, reg. št. 64382, izdala UE
Ljubljana. gns-234603
Mujabašić Amir, Beblerjeva ulica 6,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001471734, izdala UE Idrija.
gnk-234311
Musić Anita, Na Kororšci 2, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001141885, reg. št. 19710, izdala UE
Grosuplje. gnj-234187
Mustar Petra, Velike Lipljene 1/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1338538, reg. št. 22222, izdala UE
Grosuplje. gne-234267
Novak Franci, Setnikarjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000845772, reg. št. 141516, izdala UE
Ljubljana. gns-234203
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BGH, št. S 1841318, izdala UE Pesnica.
gnk-234586
Rajter Snježana, Prešernova cesta
7/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001022769, izdala UE Velenje.
gnb-234295
Raščan Ema, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001327818, reg. št. 227575, izdala UE
Ljubljana. gnp-234181
Raščan Franc, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,C,D1,D,G,H,
št. S 000322361, reg. št. 77995, izdala UE
Ljubljana. gnm-234184
Rekanović
Enes,
Krtina
78/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003064110, reg. št. 44252, izdala UE
Domžale. gnn-234183
Ribolica Darinko, Vipolže 76, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001572734, izdala UE Nova Gorica.
gni-234163
Rome Filip, Verd 74, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1688043, reg.
št. 911, izdala UE Vrhnika. gnq-234455
Rupnik Sebastjan, Jelični vrh 8,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002201855, izdala UE Idrija.
gnp-234306
Schottler Gašper, Ulica Hermana
Potočnika 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001244223, reg. št. 223191,
izdala UE Ljubljana. gnw-234199
Sever Anton, Male Žablje 46, Dobravlje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 1540447, reg. št. 17468, izdala UE
Ajdovščina. gnh-234564
Skornšek
David,
Lepa
njiva
34/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002179381, izdala UE Mozirje.
gnu-234301
Slavec Matjaž, Dolnja Bitnja 14b,
Prem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001513977, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnl-234335
Sotlar Štrancar Velibor, Valburga 111,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2145599, reg. št. 93803, izdala UE
Ljubljana. gnw-234599
Starc Maksimiljan, Ragovo 4/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000779055, izdala UE Novo mesto.
gnr-234254
Stojanov Stefan, Cesta IX korpusa 50,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002009375, izdala UE Nova Gorica.
gng-234165
Stražisar Damijan, Vnanje Gorice, Pot k
čuvajnici 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001364254, reg. št. 145397,
izdala UE Ljubljana. gnu-234201
Strmole
Pavlina,
Zagradec
36,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1415098, reg. št. 22508, izdala UE
Grosuplje. gnz-234271
Sukanović Admir, Vanganelska cesta 25,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001580760, izdala UE Koper.
gni-234413
Sukanović Elvis, Gregorčičeva ulica 39,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3011628, reg. št. 19545, izdala UE
Ajdovščina. gnf-234566
Šafarić
Ivana,
Užiška
ulica
1,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001510678, izdala UE Ljutomer.
gnw-234274
Šakiri Jamin, Debreše, Gostivar, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3025061.
gnd-234593
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Škodnik Denis, Gornji Slaveči 87, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001898786, izdala UE Murska Sobota.
gnt-234552
Štebe Marko, Hribarjeva ulica 2,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002021885, reg. št. 13751, izdala UE
Domžale. gnp-234556
Šter Urška, Podreča 4, Mavčiče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001932354, reg.
št. 58615, izdala UE Kranj. gnw-234549
Štravs Bojan, Brnica 44, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001846302,
izdala UE Hrastnik. gnh-234314
Štrukelj Barbara, Reška cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001008282, reg. št. 7136, izdala UE
Cerknica. gnh-234589
Šumić Elvir, Pod javorjem 22, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001966180, izdala UE Hrastnik.
gng-234315
Tehovnik Matic, Zgornja Senica 22/f,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003016308, reg. št. 246612, izdala UE
Ljubljana. gnl-234260
Tramšek Bogomir, Tugomerjeva ulica 2n,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 970119, reg. št. 107970, izdala UE
Ljubljana. gnm-234609
Unetič Stanka, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1341018,
reg. št. 120264, izdala UE Ljubljana.
gnc-234594
Us Roman, Miklošičeva ulica 2/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001229186, reg. št. 32583, izdala UE
Domžale. gno-234182
Velikajne Boštjan, Vrtojba, Griči 5/e,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001241255, izdala UE Nova Gorica.
gne-234167
Velikonja Andrej,
Predmeja
119,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1456410, reg. št. 15508, izdala UE
Ajdovščina. gng-234565
Vide Simona, Pokopališka ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001776951, reg. št. 228437, izdala UE
Ljubljana. gnz-234196
Vikič Helena, Župančičeva ulica 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000555144, reg. št. 21538, izdala UE
Domžale. gnv-234200
Vojnović Rosana, Rutarjeva ulica 1,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001627178, izdala UE Tolmin.
gnp-234206
Vončina Marinka, Čeplez 8, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000060843,
izdala UE Idrija. gnl-234310
Vovko Mitja, Smolenja vas 70, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001361407, izdala UE Novo mesto.
gnv-234375
Vukčevič Nenad, Bojanci 18, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 5262, izdala UE Črnomelj. gnz-234325
Zakrajšek Stanislav, Dolenje Vrhpolje
46, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000104733, izdala UE Novo
mesto. gnp-234256
Zetto Nada, Ulica Osvobodilne fronte
16, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000061796, izdala UE Izola.
gnu-234176
Zheng Shangting, Polje, Cesta XXII/25c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1549661, reg. št. 242649, izdala UE
Ljubljana. gny-234597

Zheng Xiaoyan, Polje, Cesta XXII/25c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1491701, reg. št. 241376, izdala UE
Ljubljana. gnx-234598
Zibelnik Mojca, Koreno 8, Domžale,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 002021629, reg. št. 23874, izdala UE
Domžale. gnn-234558

Zavarovalne police preklicujejo
Čani Brigita, Gubčeva 4, Rogaška Slatina,
zavarovalno polico, št. 50500014686, izdala
zavarovalnica Slovenica – življenje d.d.
gnq-234480
Fak Blaž, Krčevinska ulica 100, Maribor,
zavarovalno polico, št. 41601001278,
izdala zavarovalnica Slovenika življenje.
gnb-234545
Fak Jana, Krčevinska ulica 100, Maribor,
zavarovalno polico, št. 41601001279,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnc-234544
Festič Smail, Strossmayerjeva 54,
Maribor, zavarovalno polico, št. 351495,
izdala zavarovalnica Tilia. m-851
Grašič Edita Marija, Golnik 10B, Zgornje
Jezersko, zavarovalno polico, št. 1046365,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-234253
Peršoh Simona, Juršinci 19/a, Juršinci,
zavarovalno polico, št. 101863337, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-862
Petravič Vladimir in Milojka, Šmarje
142a, Šmarje, zavarovalno polico, št.
41402000431,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gny-234522
Popošek Edvard, Spuhlja 5/a, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 356063, izdala
zavarovalnica Tilia. m-850
Šuštar Emil, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41401001489,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnz-234471
Veldin Zdravko, Zg. Hajdina 178, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 3572300, izdala
zavarovalnica Maribor. m-873

Spričevala preklicujejo
Ačko Nataša, Tinska gora 30, Zgornja
Ložnica, spričevalo o končani OŠ Tinje,
izdano leta 2005. m-894
Adrovič Enis, Tavčarjeva2, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja
Jesenice. gnv-234525
Ahej Dušan, Kumen 22, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Kovinarske šole v Mariboru, izdano
leta 1965. m-818
Alauf Sašo, Ulica Ivana Selana 22,
Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 18044135,
izdala FF v Ljubljani. gnz-234146
Alegro Tanja, Kajuhova 7, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pedagoške šole Celje, izdano leta 1979.
m-861
Antić Aleš, Hrvatska ulica 5, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro in
računalniške šole Maribor, izdano leta 2003.
m-866
Areh Urška, Ob Suhodolnici 36, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomsko-komercialne
šole
Slovenj
Gradec. gnl-234285
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Babić Josip, Regentova 10, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 1. letnika STŠ Koper.
gnk-234511
Banič Kristina, Škocjan 70/a, Škocjan,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Želimlje, izdano leta 1999
in 2000. gnj-234512
Bavdek Maja, Golo 33, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnf-234141
Bavdek Valentin, Markovščina 28a,
Materija, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričealo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
Srečka Kosovela, porgram poslovni tajnik,
izdano leta 2002-2004. gnj-234237
Bek Rok, Dvorakova 1, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2004. m-852
Benko Urška, Cesta 9. avgusta 85,
Zagorje ob Savi, spričevalo 2. letnika
Gimnazije in ekonomske srednje šole v
Trbovljah, izdano leta 2006. gnt-234152
Bobar Dragan, Goriška ulica 67, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Sredne šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnp-234681
Čamernik Nina, Vagajeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2006. gnu-234651
Čeranič Andraž, Ulica Minke Bobnar 1,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnk-234186
Čufer Tanja, Otoki 11, Železniki, spričevalo
1. letnika Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnl-234635
Ćatić Denis, Župančičeva ulica 2, Izola
– Isola, indeks, št. 41050095, Medicinska
fakulteta. gnm-234334
Darkovič Primož, Velika Dolina 34,
Jesenice na Dolenjskem, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Velenje, izdano leta 2005.
gnr-234329
Dašić Tanja, Savska cesta 36, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole. gnm-234309
Deželak Primož, Pod hribom 17/a, Dol
pri Hrastniku, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovne komercialne šole v Celju – smer
podjetniško poslovanje, izdano leta 2001.
gnx-234523
Drinovec Nejc, Ručigajeva 32, Kranj,
indeks, št. 41050601. gnl-234510
Durmišević Hikmeta, Trg revolucije
3, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnr-234629
Elezović Emina, Zaloška cesta 184,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika in
obvestilo o uspehu za 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani. gny-234497
Ereš Marko, Dogoška cesta 75, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m-875
Erjavec Franci, Zglavnika 1/a, Polšnik,
spričevalo 2. letnika Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje. gnw-234474
Ferlič Danijel, Ulica 8. februarja 35/b,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4.
letnika Srednje elektro računalniške šole
Maribor, izdano leta 2004. m-869
Florjančič Darja, Želodnik 13, Dob,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2000 in 2001.
gnt-234677
Frangež Aleš, Trniče 14, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje elektro, računalniške šole
Maribor, izdano leta 1995. m-386

Kasunić Lea, Golnik 133, Golnik,
spričevalo 4. letnika Ekonomske Gimnazije
Kranj. gnr-234529
Kasunić Lea, Golnik 133, Golnik,
spričevalo 3. letnika Ekonomske Gimnazije
Kranj. gnn-234533
Kavčič Jernej, Jesenova ulica 5,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika ŠRCM
Kamnik – ekonomska gimnazija, izdano leta
2003 in 2004. gnm-234509
Kavčič Sabina, Tbilisijska ulica 24,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gng-234215
Klemenčič Rok, Mala Ligojna 36, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnl-234160
Knez Mihaela, Selo nad Laškim 2,
Laško, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske – živilske šole Celje, smer
kmetovalka – gospodinja, izdano leta 1990.
gnr-234479
Knez Tanja, Pot na Rakovo jelšo 81,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnp-234156
Kobetč Anže, Na jasi 10, Kamnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole, Šolskega centra Rudolfa
Maistra v Kamniku, izdano leta 2004 in 2005.
gnc-234344
Kocen Bojan, Pšata 18, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 3. letnika Gradbene tehniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1977. gnw-234424
Kočevar Simona, Križevska vas 60,
Metlika, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene in kemijske šole. gnt-234477
Kolman Janez, Globoka 26, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Stročja vas, izdano
leta 2001. gnt-234527
Konrad Dejan, Melna 9, Jurovski Dol,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro
računalniške šole Maribor, izdano leta 1994
in 1995. m-885
Kopač Jaka, Nanoška ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika SPSŠB v Ljubljani,
izdano leta 2006. gno-234157
Kopinšek Mateja, Pletovarje 2b, Dramlje,
spričevalo o končani OŠ Dramlje, izdano leta
2006. gnx-234673
Korat Dejan, Zimica 64/e, Zgornja
Korena, spričevalo 4. letnika Srednje strojne
šole Maribor, izdano leta 2006. m-889
Koščak Marija, Ekslerjeva ulica 6,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1979, izdano na ime
Mandekić Marija. gnw-234299
Koščak Simona, Rimska cesta 14,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole
Ljubljana, izdano leta 1993. gnd-234568
Košmrlj Karin, Zavrti 10, Sodražica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1997. gnc-234494
Kovač Marko, Vojkova cesta 85, Ljubljana,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
86/2006. gnn-234158
Kovač Vanessa, Ulica Pariške komune
26, Maribor, spričevalo o končani OŠ France
Prešern Maribor, izdano leta 2003. m-880
Kraker Urška, Ulica Hermana Potočnika
31, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnn-234508
Kramberger Damijan, Osek 67, Sveta
Trojica, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2006.
m-892

Frelih Uroš, kebetova ulica 18, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, št. VI/364, izdano
leta 2005. gnb-234145
Funa Sebastjan, Štjak 4, Štanjel,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela, izdano leta 1995, izdano na ime
Funa Čehovin Sebastjan. gnd-234243
Gladek Tatjana, Dašnica 165, Železniki,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, smer živilec, izdano leta
1995, izdano na ime Mohorič Tatjana.
gnu-234276
Golob Danijela, Ulica matije Blejca
14, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, ekonomske in geodetske šole v
Ljubljanid, izdano leta 2001. gng-234140
Gorenc Jože, Šentjanž 11, Šentjanž,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične in zdravstvene šole Novo mesto,
izdano leta 1995. gnf-234291
Gorjup Anja, Maistrova ulica 8, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2000. gnh-234514
Gorjup Anja, Maistrova ulica 8, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2001. gni-234513
Gracar Uroš, Gorazdova ulica 9,
Ljubljana, indeks, št. 04029715, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani leto izdaje
2001. gnl-234135
Hadžič Samira, Ulica Stanta Bokala 11,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano
leta 2001. gnr-234304
Houston Miha, Koroška cesta 45, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano na ime Dovrtel Miha. gnm-234634
Huskič Tjaša, Ulica 28. maja 65,
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2003
in 2005. gny-234247
Ivanušič Marta, Ulica padlih borcev 4,
Črnomelj, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Črnomelj. gnw-234499
Jankovič Jože, Senožeti 7 b, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 1.letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 1992. gnw-234674
Jarni Ana, Cesta na Trato 27, Kočevje,
indeks, št. 22054390, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gnr-234404
Jericijo Marijana, Podsabotin 16, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske in ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 2001. gnc-234244
Jezernik Tatjana, Podvrh 29, Mozirje,
maturitetno spričevalo Centra srednijih šol
Velenje, strojno tehniška šola, izdano leta
1981, izdano na ime Pogorevc Tatjana.
gnb-234245
Jordan Gregor, Crnekova 10/b, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2006. m-864
Jurkovič Žiga, Terškova 11, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2003. m-882
Justin Matej, Breg 23, Žirovnica,
spričevalo 2. letnika TŠC Kranj, elektrotehnik
računalništa, izdano leta 2006. gni-234238
Kalan Boštjan, Šlandrova cesta 21,
Velenje, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
in strojne šole Kranj, smer strojništvo – strojni
tehnik, izdano leta 1993. gnl-234289
Kapitanovič Pia, Gubčeva ulica 2, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnm-234484
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Krumpak Nuša, Voljčeva cesta 17,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2006. gnj-234137
Kunaver Maruša, Stara ježica 7, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2003 in 2005. gny-234672
Lakić Biljana, Jenkova 11, Velenje,
diplomo CSŠ Velenje – naravoslovno
matematični tehnik. gns-234328
Lavrič Rok, Cesta revolucije 1a, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole
Škofja Loka. gnk-234486
Lavrič Rok, Cesta revolucije 1a, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Sredne lesarske šole
Škofja Loka. gnj-234487
Leban Jožica, Leskovškova ul. 4, Šentjur,
letno spričevalo 1. in 2. letnika ŠC Celje
– splošna in strokovna gimnazija Lava Celje,
izdana leta 2004 in 2005, na ime Leban
Klemen. gnk-234236
Lončarič Sašo, Jelovice 16, Majšperk,
spričevalo 2. letnika Poklicne tehnične
kmetijske šole Ptuj. gns-234528
Lucu Dragica, Plešivec 38, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Šalovci, izdano leta
1973. m-888
Makari Tjaša, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2003. gno-234482
Marolt Darja, Cikava 33, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1981 in 1982,
izdano na ime Kromar Darja. gng-234490
Marolt Mitja, Tomšičeva 41, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
naravoslovne matematične in kovinarske šole
Postojna, izdano leta 1987. gns-234478
Marot Cvetka, Cesta na Makovec 17,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Juge Polak
Maribor, izdano leta 1981. gnu-234526
Maslo Aljaž, Alme Vivode 5, Piran
– Pirano, indeks, št. 26103481, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnb-234195
Medved Kaja, Livadna ulica 30, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 2005. m-871
Mehle Marija, Zavrti 20, Mengeš,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Želimlje,
izdano leta 2006. gns-234278
Memčić Saudin, Betnavska cesta 26,
Maribor, indeks, Šolskega centra Novo
mesto. gnq-234505
Merdanović Edin, Pavšičeva 34, Logatec,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje gradbe
šole v Ljubljani. gnt-234277
Mikuš Matevž, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2004 in 2005. gnd-234493
Milek Sabina, Roška cesta 89, Semič,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 2003 in 2004.
gno-234257
Modic Loredana, Ulica bratov Učakar 22,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole,
izdano leta 2001 in 2002. gnf-234616
Montanič Irena, Cikuti 18, Pobegi,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole.
gnp-234481
Montanič Peter, Cikuti 18, Pobegi,
spričevalo 3. letnika Srednje poslovne
ekonomske šole Koper. gnn-234483
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Možina Marija, Stari trg 25, Mokronog,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, Poklicna in tehniška
gradbena in lesarska šola, izdano leta 2000,
izdano na ime Tisu Marija. gnu-234676
Mravlja Mitja, Vidovdanska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnk-234161
Murko Jože, Gradiški dol 6, Rogaška
Slatina, spričevalo Steklarske šole v Rogaški
Slatini, pomožni steklar, izdano leta 1986.
gnt-234252
Nemec Jani, Smetanova 27, Maribor,
indeks, št. 20001722, izdala Fakulteta za
logistiko v Mariboru. m-876
Nešović Miloš, Glavni trg 6, Mengeš,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gny-234397
Oberžan Eva, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, indeks, št. 41048242, FOV Kranj.
gnr-234504
Očko Mateja, Špindlerjeva 46, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2003. m-883
Omulec Franc, Gortina 116, Muta,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1997.
gny-234472
Omulec Franc, Gortina 116, Muta,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1998.
gnx-234473
Pajtler Denis, Starine 9, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2004.
gnz-234671
Papež Boris, Morje 27, Fram, indeks,
št. 22055960, izdala fakulteta za šport v
Ljubljani. gnk-234136
Pegan Uroš, Zavino 11, Branik, obvestilo
o uspehu pri maturi izdal državni izpitni
center Ljubljana, leta 1999. gnw-234249
Perko Anita, Dražen vrh 68, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2006. m-879
Petelin Matjaž, Lovšetova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška. gnf-234466
Piljević Almedin, Ižanska cesta 398/e,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2006. gng-234465
Piljojčič Maja, Kidričeva cesta 61, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj. gni-234488
Pirc Nevenka, Miklošičeva ulica 2c,
Domžale, indeks, št. 41051721, FOV.
gni-234463
Plajnšek gorazd, Zg. Hajdina 207, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1995 in 1996. gnu-234251
Planinšec Stanislav, Križna 24, Hoče,
spričevalo 3. in 4. letnika – ekonomski
tehnik. m-856
Plohl David, Vičanci 50, Velika Nedelja,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 2006. m-857
Pogladič Manca, Gornji Rudnik I/1,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnu-234501
Ponoš Dolores, Vrhe 34, Teharje,
spričevalo 1,. letnika Poklicne računalniške
šole v Celju, izdano leta 2003. gnq-234155

Popit Ivo, Okrogarjeva 7, Celje, spričevalo
1. letnika Srednje gradbene in tehniške šole
v Celju, izdano leta 1974. gny-234147
Popit Ivo, Okrogarjeva 7, Celje, spričevalo
3. letnika Poklicne šole za tehniške risarje
Velenje, izdano leta 1978. gnx-234148
Potrebuješ Blaž, Stara cesta 2, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2003. gnj-234612
Pregrad Jernej, Šobar 49/b, Bresternica,
indeks, št. 93548961, izdal FERI Maribor.
m-893
Prešern Janja, Savska 42, Lesce,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 563
Gimnazije Jesenice, izdano leta 1994,
izdano na ime Plemelj Janja. gno-234507
Prevodnik Aleš, Trnovlje 6, Cerklje
na Gorenjskem, indeks, št. 23020248,
izdala fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gni-234138
Puklavec Miha, Hudalesova 50, Maribor,
indeks, št. 93623752, izdal FERI Maribor.
m-868
Puklavec Miha, Hudalesova 50, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2006. m-848
Puška Harun, Toplarniška ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 2005. gnj-234537
Ramšak Vid, Na Tezi 18, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnk-234636
Raspet Uroš, Sedlo 53, Breginj, spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
1998 in 1999. gnh-234339
Rek Anja, Leška cesta 12, Mežica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1999. gng-234615
Rošić Elvira, Metliška cesta 1, Semič,
spričevalo o končani OŠ Ajdovščina, izdano
leta 2001. gnh-234489
Rovšnik Renata, Preserje 9, Preserje,
spričevalo 2. letnika BIC v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnv-234500
Rupnik Aljoša, Gorska pot 13, Idrija,
indeks, št. 01045506, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gno-234132
Rupnik Aljoša, Gorska pot 13, Idrija,
diplome, objavljene v Ur. l. RS, št. 86/2006.
gnb-234220
Rupnik Bojan, Prešernova ulica 9,
Logatec, spričevalo od 1 do 3. letnika
Gimnazije Postojna, izdano leta 1976, 1977
in 1978. gne-234342
Sajko Zala, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotzografijo v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnd-234518
Satler Olga, Stražgonjca 31, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega
šolskega centra Maribor, izdano leta 1976.
m-814
Selinšek Mateja, Muretinci 21, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 2006.
gnx-234248
Senjak Lea, Milje 51, Visoko, spričevalo
2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2001.
gnj-234287
Sep Andrej, Segulinova 8, Ruše,
spričevalo 1. letnika Srednje glasbene in
baletne šole Maribor, izdano leta 2001.
m-891
Skok Nika, Savinska cesta 30, Mozirje,
indeks, št. 37000953, Veterinarska fakulteta.
gne-234492
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Skudnik Mateja, Ulica Veljka Vlahoviča
31, Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje trgovske šole. m-855
Sladič David, Tomažja vas 31a, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 2000.
gnc-234519
Slejko Irena, Vrhpolje 11a, Vipava,
spričevalo o končani OŠ Draga Bajca,
izdano leta 1985, izdano na ime Mohorčič
Irena. gno-234532
Starc Zoran, Stari Grad 45, Krško,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednja Ekonomske
šole Brežice, izdano leta 2000 in 2001.
gnq-234534
Stuapr Brigita, Orožnova 7, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1983 in 1984. m-847
Šinkovec Simona, Miklošičeva 16,
Ljubljana, indeks, št. 18001438, izdala FF v
Ljubljani. gnt-234177
Škof Tomaž, Šentjošt nad Horjulom
24/a, Horjul, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2006.
gni-234613
Škorjanc Dušica, Ulica I. internacionale
14, Maribor, diplomo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdana leta 1994. m-867
Šmuc Dušan, Rojska cesta 20, Domžale,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1981, 1982 in 1983.
gnz-234496
Šolar Monika, Brezje 55/a, Brezje,
spričevalo poklicne mature in spričevalo 3. in
4. letnika srednje gostinske šole v Radovljici,
izdano leta 2000 in 2001. gnu-234326
Šolinc Blaž, Blažičeva 18, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Miško Kranjec v
Ljubljani, izdano leta 2006. gno-234282
Šorgo Gaja, Bertoki, Cesta borcev 4,
Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 2002.
gnc-234569
Štajner Andreja, Prušnikova 46, Maribor,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor,
izdana leta 1986. m-865
Štern Ivan, Ranče 30, Fram, spričevalo
1. letnika Živilske šole Maribor, izdano leta
1977. m-863
Štiglic Olga, Bočna 104, Gornji grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, št. 751, izdano leta
1995. gnl-234485
Šuklje Tanja, Gornja Lokvica 5/a,
Metlika, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnb-234345
Tabernik Matjaž, Kosovelova ulica 27,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1976. gnl-234235
Takaj Špresa, Poljanska cesta 52,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ
Prežihov Voranc. gnp-234606
Tičar Ženja, Trboje 105, Kranj, spričevalo
2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 1996.
gnw-234324
Tošić
Lea,
Pleteršnikova
ulica
24/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnu-234180
Trlep Tina, Litijska cesta 12, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnf-234366
Trojner Smiljan, Stanetinci 21, Cerkvenjak,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 2006. m-858

Zupanc Nataša, Prisoje 4, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2001. gng-234240
Žakelj Miha, Celovška 108, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Kranj, izdano leta 1999.
gnx-234323
Žibert Matevž, Babni vrt 4a, Golnik,
spričevalo 4. letnika Biotehniške šole Kranj.
gne-234292
Žišt Boštjan, Kostanjevec 67, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor,
izdano leta 2000. m-873
Žnidar Jasmina, Zadružna cesta 3,
Dobrovo v Brdih, potrdilo o opravljeni
poklicni maturi Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2003.
gnp-234506
Žučko Sabina, Radohova vas 39, Šentvid
pri Stični, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josip Jurčič – smer ekonomski tehnik, izdano
leta 1991. gnu-234476

Tuk Marko, Kardeljev trg 2, Velenje, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec. gnl-234535
Turk Anton, Brunšvik 33, Rače, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole
Maribor, izdano leta 1980. m-849
Turk Luka, Pehačkova 4, Logatec,
spričevalo 2. in 3.letnika Šolskega centra
v Ljubljani, Aškerčeva 1, smer gimnazija,
izdano leta 2004 in 2005. gnr-234179
Turnšek Alen, Preserje 12, Preserje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška. gnb-234470
Uješanović Nenad, Bebelerjev trg 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana. gnr-234154
Vasle Robert, Ločica ob Savinji 18,
Polzela, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol
Velenje, program strojništvo, izdano leta
1993. gng-234290
Vavžik Roberta, Jedinščica 52, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonemske
šole Novo mesto, izdano leta 2000 in 2001.
gnb-234420
Velkavrh Manca, Kuharjeva ulica 11,
Domžale, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 2005.
gnh-234614
Verbič Aleksander, Verd 202, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Miško Kranjec v
Ljubljani, izdano leta 1988. gnd-234218
Veroti Jan, Tacenska cesta 117, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2001, izdano na ime Zakelšek
Dejan. gnf-234491
Vesenjak Matej, Gregorčičev drevored
13, Ptuj, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole Ptuj, izdano leta 2005. m-874
Vidic Klemen, Mariborska cesta 23, Rače,
diplomo Gimnazije Vič. gnc-234219
Vidmar Petra, Cesta ob potoku 25,
1358 Log pri Brezovici, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnh-234464
Vlaj Dušan, Maroltova ulica 14, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1984. gnm-234134
Vračko Branka, Na cvetači 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Miloša
Zidanška v Mariboru, izdano leta 1979.
gnh-234164
Zabret Tina, Žmavčeva ulica 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje strojne in poslovne
šole Maribor. m-853
Zalar Tadej, Kobetova ulica 20, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gne-234517
Zalokar Andrej, Slatina v Rožni dolini 8/b,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Celje, izdano leta 1993. m-872
Završnik Istok, Moste 31, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Strokovnega
izobraževalnega centra za voznike motornih
vozil. gnd-234143
Zemljič Sonja, Metava 42, Malečnik,
spričevalo o končani OŠ Malečnik, izdano
leta 2000. m-884
Zore Darko, Mala Kostrevnica 23,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani,
izdano leta 1978. gnq-234255
Zore Gašper, Gubčeva ulica 1, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole Škofja Loka, izdano leta 2000 in 2001.
gnz-234396
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Ostale listine preklicujejo
Balić Izeta, Cesta Maršala Tita 87,
Jesenice, delovno knjižico. gni-234288
Belšak Primož, Gubčeva ulica 7, Slovenj
Gradec, certifikat, št. 019799 – za prevoz
nevarnega blaga, izdano 21. 5. 2004.
gnv-234150
Blagojević Zdravko s.p., Juleta Gabrovška
19, Kranj, izvod licence, št. 5461 za vozilo
Mercedes – Benz 2544L, reg. št. KR 38
– 90M, izdan 7. 1. 2003. gnb-234395
Breznik Bojan, Prešernova ulica 31,
Trzin, študentsko izkaznico, št. 21030066,
FDV. gns-234678
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznike za cestni
prevoz blaga v okviru licence skupnosti, št.
001008/KN69-3-695/2206, izdano 31. 1. 2006
pri Obrtni zbornici Slovenije. gng-234515
Cmager Mladen, Vukovski vrh 27,
Jarenina, delovno knjižico, št. 3201. m-881
Češnovar Mateja, Pot k ribniku 26,
Ljubljana, spričevali 3. in 4.letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravnoadministrativne šole v Ljubljani leta
1978 in 1979. gnq-234680
Črnko Roman, Žabjak 30a, Ptuj, delovno
knjižico. gnb-234520
Dr. Nemo d.o.o., Štrekljeva 3, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01/03-1127/1993-04.
gnk-234336
Felc Sandi, Na Lazih 50, Brezovica pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnx-234423
Gomboša Renata, Na Dobravo 18,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico,
ser. št. A 469389. m-895
Gratz Frančiška, Meljski hrib 18, Maribor,
delovno knjižico. m-887
Gunjač Kristina, Vanganelska cesta 71,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 29006635, izdala Naravoslovno tehnična
fakulteta v Ljubljani. gnm-234159
Horvat Matej, Grajenščak 61/a, Ptuj,
potrdilo o opravljenem izpitu za upravljanje
težke gradbene mehanizacije, št. 1232/04.
m-890
Jesih Nik, Bolkova ulica 1/b, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnh-234214
Karišik Indira, Trg svobode 10, Tržič,
delovno knjižico. gnf-234241
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Kerec Davorin, Petanjci 114/d, Tišina,
študentsko izkaznico, št. 93563436, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-870
Koritnik Mark, Krekova 26, Komenda,
študentsko izkaznico, št. 25006492,
Fakulteta za arhitekturo. gnk-234536
Kos Tadeja, Rečica 107/b, Rečica ob
Savinji, delovno knjižico, reg. št. 14830,
izdala UE Mozirje. gnf-234516
Kristan Kristina, Hlebce 25/c, Lesce,
študentsko izkaznico, št. 22060770, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnv-234475
Kukić Ermin, Zapuže 27, Begunje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnh-234239
Leben Matjaž, Prvenci 1/a, Markovci,
vozno karto, št. 7000. m-860
Lenarčič Urša, Bevke 173, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 19420192,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-234542
Lešnik Alen, Cesta pod goro 51,
Borovnica, študentsko izkaznico, št.
26105890, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnt-234352
Logar Iztok, Selo 61, Škofja Loka,
službeno izkaznico, št. 1732, izdana pri
Ministrstrstvu za obrambo. gnt-234502
Mandič Milica, Opekarniška c. 12/a,
Celje, delovno knjižico. gnw-234524
Mele Jernej, Prvomajska 28, Celje,
delovno knjižico. gnb-234495
Mernik Slavko, Gradenščak 5/aF,
Voličina, delovno knjižico, št. 14420, izdala
UE Lenart. m-854
Oštrbenk Anja, Rimska cesta 38,
Brežice, študentsko izkaznico, št. 71050401,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gns-234503
Pavlin Mojca, Ulica Šantlovih 19, Maribor,
študentsko izkaznico, št. izdala Fakulteta za
farmacijo v Ljubljani. gnc-234144
Pejković
Nihad10,
Ulica
Vide
Janežičeve 15V, Ljubljana, delovno knjižico.
gns-234153
Pfeifer Vojko, Belski vrh 7, Zavrč, delovno
knjižico. gnv-234250
Plačko Marko, Ulica bratov Učakar
70, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19405154, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnx-234498
Posega Miha, Pod Vrhom 4, Ankaran
– Ankarano, študentsko izkaznico, št.
64040183, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnf-234166
Pusar Ines, Botričnica 5/a, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 32030084, izdala
NTF v Ljubljanai – oddelek za tekstilstvo.
gnj-234162
Repovž Bojan, Pot za Bistrico 17,
Domžale, potrdilo za upravljanje z VHF
GMDSS postajo, št. 02/09-8802/99, izdano
12. 7. 1999. gnh-234139
Rupnik Aljoša, Gorska pot 13, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 01045506,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnn-234133
Sancin Maja, Ziherlova 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19443993,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl-234360
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Senčar Jožef, Cesta na Vrhovce 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-234398
Staržišnik Sergej, Gortina 58, Muta,
delovno knjižico. gnw-234149
Stegne Edvard, Cesta na polje 6, Oplotnica, delovne knjižice, ser. št. A 488163. m-877
Škamlec Dušanka, Biš 17/a, Trnovska
vas, vozno karto, št. 7025. m-859

Štepec Luka, Privoz 11c, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnv-234675
Vehovec Lovro, Predilniška ulica 8, Litija,
delovno knjižico. gns-234553
VOBO d.o.o., Zrkovci, Na gorci
66,
Maribor,
certifikat
za
vozila,
št. G 0100457701886/305. gne-234242
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