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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 707/06

Ob-30377/06

Popravek
V javnem razpisu za nakup dializnega
materiala, naročnika Klinični center, Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31,
z dne 24. 3. 2006, Ob-8310/06 se dopolni
točka II.3, in sicer:
II.3.) Dodatne informacije: predvidena
vrednost naročila znaša 800 mio SIT z
DDV.
Klinični center Ljubljana
Ob-30793/06
Popravek
V predhodnem informativnem obvestilu
za dobavo blaga: zdravila, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25477/06 ter v Uradnem listu EU 2006/S
173-184328 z dne 12. 9. 2006, se popravi:
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.150,000.000
SIT.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 025-68/2006
Ob-30347/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Garafolj, tel.
01/470-00-50, v roke: Mateja Garafolj,
e-pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marijana Minič, tel. 01/470-00-50,
v roke: Marijana Minič, e-pošta: Marijana.Minic@zgs.gov.si, faks 01/423-53-61.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

3. 11. 2006

II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sadike gozdnih drevesnih vrst.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: sadike gozdnih
drevesnih vrst, 1.893.200 kosov.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregije – Julijske Alpe,
Zahodne Karavanke – Kamniške Alpe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 75.100.
Sklop št. 2
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Vzhodne Karavanke – Savinjske Alpe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 116.900.
Sklop št. 3
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Pohorska regija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 295.100.
Sklop št. 4
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Goričko Slovenske gorice – Ptujsko polje, Haloze – Dravinjske gor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 162.300.
Sklop št. 5
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Murska ravan.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 49.000.
Sklop št. 6
Naslov: sadike
1) Kratek opis: Podregija – Obsotelsko
gričevje Krško – Bizeljsko grič. Bela Krajina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 150.000.
Sklop št. 7
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Školjeloško
hribovje – Savska ravan Posavsko hribovje.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 165.000.
Sklop št. 8
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Savinjsko
– Šaleška podregija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 156.000.
Sklop št. 9
Naslov: sadike
1) Kratek opis: Preddinarska reg.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 208.800.
Sklop št. 10
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Trnovski gozd
Notranjsko – Snežniško pogorje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 278.500.
Sklop št. 11
Naslov: sadike
1) Kratek opis: podregija – Kočevsko
– Ribniško pogorje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 95.500.
Sklop št. 12
Naslov: sadike
1) Kratek opis: submediteranska regija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
3) Količina ali obseg: 141.000.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 17. 11. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 10. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-30799/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: kardiokirurški medicinski potrošni
material.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 175,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 3
Naslov: Obroči
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000, dopolnilni besednjak: M049.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06
Naslov: Dodatki za naprave CDI Sarns
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 09
Naslov: Klipi in aplikatorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000, dopolnilni besednjak: M049.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000, dopolnilni besednjak: M049.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 1. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije:
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
3, 6 in 9).
Pri skupinah 1, 2, 4, 5, 7 in 8 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30920/06
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: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-135, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
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I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: računalniški tomograf (CT)
– 64 rezni.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33115000.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: računalniški tomograf (CT) – 64 rezni – 1
kos.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 12. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16-57/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Gradnje
Št. 4305-8/2006
Ob-30512/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke: Maksimiljan Dolinšek, tel. +386/2/234-14-60,
e-pošta: maksimiljan.dolinsek@azp.si, faks
+386/2/234-14-52.
Internetni naslov naročnika: www.azp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju.
II. 2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: slovensko železniško omrežje.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
dela obsegajo naslednje naloge:
– zamenjavo opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja;
– izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz
centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centrov vodenja;
– izvedbo (lokalnega) daljinskega vodenja stikal voznega omrežja na postajah;
– izvedbo telekomunikacijskih prenosnih
sistemov za potrebe daljinskega vodenja;
– ureditev povratnega voda na progi Divača-Koper in
– posodobitev voznega omrežja na progi
Pivka-Gornje Ležeče-Sežana.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV: med
28,000.000 in 30,400.000 EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 001
Naslov: zamenjava opreme in daljinsko
vodenja elektronapajalnih postaj ter stikal
voznega omrežja

1) Kratek opis: zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja, izvedba daljinskega
vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z
ureditvijo prostorov centrov vodenja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Začetek postopka oddaje 30. 11. 2006.
Predvideni datum: začetka gradnje 28. 2.
2007, zaključka gradnje 31. 12. 2009.
Sklop št. 002
Naslov: izvedba lokalnega daljinskega
vodenja stikal voznega omrežja
1) Kratek opis: predvidena je zamenjava
stikal voznega omrežja, prestavitev odsekovnih stikal iz postajnih objektov v ločišča
ter izvedba lokalnega daljinskega vodenja
stikal z vgradnjo opreme v prostore postajnih zgradb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Začetek postopka oddaje 30. 11. 2006.
Predvideni datum: začetka gradnje 28. 2.
2007, zaključka gradnje 31. 12. 2009.
Sklop št. 003
Naslov: izvedba telekomunikacijskih
prenosnih sistemov za potrebe daljinskega
vodenja
1) Kratek opis: predelati in nadgraditi
bo potrebno obstoječo telekomunikacijsko
prenosno opremo za potrebe daljinskega
vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Začetek postopka oddaje 30. 11. 2006.
Predvideni datum: začetka gradnje 28. 2.
2007, zaključka gradnje 31. 12. 2009.
Sklop št. 004
Naslov: ureditev povratnega voda na
progi Divača Koper
1) Kratek opis: z dodatnimi vodniki je
potrebno povezati vse obstoječe drogove in
druge kovinske objekte ob progi, takšne povezave vzdolžno razdeliti na posamezne odseke ter vsak tak odsek kvalitetno ozemljiti
ter posredno, preko posebnega elementa
povezati na tirnico povratnega voda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Začetek postopka oddaje 30. 11. 2006.
Predvideni datum: začetka gradnje 28. 2.
2007, zaključka gradnje 31. 12. 2009.
Sklop št. 005
Naslov: posodobitev voznega omrežja
na progi Pivka–Gornje Ležeče–Sežana
1) Kratek opis: zamenjati je potrebno
posamezne elemente vozne mreže, to so
kovinski nosilci, bakreni vodniki, izvesti antikorozijsko zaščito drogov, zamenjati sisteme zatezanja vodnikov in izolatorje. Izdelati
bo potrebno nekaj novih temeljev za sidra in
približno 20 drogov voznega omrežja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
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4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Začetek postopka oddaje 30. 11. 2006.
Predvideni datum: začetka gradnje 28. 2.
2007, zaključka gradnje 31. 12. 2009.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila:
Začetek postopka oddaje 30. 11. 2006.
Predvideni datum: začetka gradnje 28. 2.
2007, zaključka gradnje 31. 12. 2009.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1.) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: Komisija Evropskih
skupnosti je odobrila finančno pomoč iz
kohezijskega sklada, sredstva, ki jih mora
zagotoviti Republika Slovenija za izvedbo
projekta, so predvidena v Predlogu zakona
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije iz naslova kreditov, najetih
za zagotavljanje lastne udeležbe Republike
Slovenije v letu 2006-2009.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; projekt se financira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; Projekt št.
2005/SI/16/CPT002.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mf/slov/index.htm
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 10. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-30870/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZPC, SCP d.o.o., kontaktna oseba: Marko Marok, Leskoškova 9e,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-40-26,
faks 01/547-40-44, elektronska pošta: marko.marok@scp.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja vzdrževalne avtocestne baze Maribor na AC odseku
Slivnica–Pesnica.
II.2) Kraj izvedbe: Maribor.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3, glavni besednjak, glavni predmet: gradnja vzdrževalne avtocestne
baze Maribor na AC odseku Slivnica–Pesnica.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
– omejitev obstoječih manipulativnih površin,
– postavitev gradbišča,
– prestavitev magistralnega vodovoda,

– ureditev odvodnjavanja zahodne in južne strani hitre ceste,
– premiki zemeljskih mas in priprava zahodnega dela parcele za gradnjo,
– izgradnja objekta velikih garaž in objekta poslovodstva,
– izgradnja objekta malih garaž,
– odstranitev obstoječega objekta za
hrambo soli in izgradnja novega s črpalko
za gorivo,
– odstranitev preostalih obstoječih objektov in utrjenih površin skupaj z opornimi
zidovi,
– priprava terena za gradnjo, izgradnja
preostalih komunalnih vodov in povezava
infrastrukture,
– dokončna ureditev okolja in vselitev v
objekte.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1.083,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: november 2006,
– gradnje: v letu 2007.
II.7) Datum zaključka: oktober 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000550/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31100/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Tatjana Zalokar, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 6: Dolenjska, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-10-26, faks 07/348-10-30,
elektronska pošta: Tatjana.Zalokar@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: AC Pluska–Ponikve: sklop
A – izgradnja premostitvenih objektov:
viaduktov Ponikve in Trebnje in sklop C
– izgradnja predora Leščevje.
II.2) Kraj izvedbe: AC Pluska–Ponikve.
Šifra NUTS: 502.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.21-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.22.10.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,3.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
Dela:
Za viadukta: sklop A: izgradnja premostitvenih objektov: viaduktov Ponikve in
Trebnje:
– izdelava PGD – 63 dni po prejemu pisma o sprejemu ponudbe,
– izdelava PZI – 126 dni po prejemu pisma o sprejemu ponudbe,
– gradnja (vključno s PGD, PZI projekti)
– 20 mesecev po prejemu pisma o sprejemu
ponudbe.
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Za predor: sklop C – izgradnja predora
Leščevje:
– izdelava PGD projekta – 30 dni po prejemu pisma o sprejemu ponudbe,
– izgradnja predora – 14 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
3. 11. 2006.
II.7) Datum zaključka: 31. 12. 2008.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
dela se bodo financirala iz lastnih sredstev
RS, in ostali krediti.
II.9) Drugi podatki:
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.21-6.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502,3.
2) Vrsta in obseg: dela:
Za viadukta: sklop A – izgradnja premostitvenih objektov: viaduktov Ponikve in
Trebnje:
– izdelava PGD – 63 dni po prejemu pisma o sprejemu ponudbe,
– izdelava PZI – 126 dni po prejemu pisma o sprejemu ponudbe,
– gradnja (vključno s PGD, PZI projekti)
– 20 mesecev po prejemu pisma o sprejemu
ponudbe.
4) Predvideni datum začetka: postopka
3. 11. 2006.
5) Predvideni datum: zaključka 31. 12.
2008.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.10.00-2.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502,3.
2) Vrsta in obseg: za predor: sklop C
– izgradnja predora Leščevje:
– izdelava PGD projekta – 30 dni po prejemu pisma o sprejemu ponudbe,
– izgradnja predora – 14 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo.
4) Predvideni datum: začetka: postopka
3. 11. 2006.
5) Datum zaključka: 31. 12. 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000546/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-30830/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Branko Vidrih, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-26-32, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: branko.vidrih@gov.si, internetni
naslov: www.uvi.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: Kliping 2007-2009.
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II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.31.00.00-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvajanje storitve spremljanja domačih in
tujih medijev in izdelava klipinga za potrebe naročnika.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 22. 12. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje

Javni razpisi
Blago

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2006, Ob-15142/06, se spremenijo navedbe
pod točkami objave kot sledi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 12. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2006 do
11. ure.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2006; do 11.
ure.
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: 9. 11. 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
Št. 406/2006

Ob-30803/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 102-103,
stran 7838, dne 6. 10. 2006, je bil objavljen javni razpis z naslovom Prehodni vir
2004/016-710.01.07, kjer se na strani 7839
popravi pod točko:
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
Ministrstvo za zdravje
Ob-30804/06
Popravek
In the Official Journal of the Republic
of Slovene (no. 102-103, p. 7839) on the
6. 10. 2006 was published Transition Facility 2004/016-710.01.07, where on the page
7840 should be amended as is follow:
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english, slovene.
Ministry of health
Ob-31075/06
Razveljavitev
Naročniki Osnovna šola Ivana Cankarja
Ljutomer, Osnovna šola Stročja vas, Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Osnovna
šola Mala Nedelja, Osnovna šola Razkrižje
in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
obveščajo, da je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil, razveljavljen postopek
oddaje javnega naročila za blago: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih
izdelkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006, Ob-12304/06.
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Osnovna šola Stročja Vas
Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Osnovna šola Mala Nedelja
Osnovna šola Razkrižje
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Ob-31074/06
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 2. 6.

Ob-30648/06
Popravek
V javnem razpisu – blago – dobava osebnih vozil, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 108 z dne 20. 10. 2006, Ob-29066/06, se
spremenijo točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
17. 11. 2006 do 12. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 11.
2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-30329/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Smučarska zveza Slovenije, kontaktna oseba: Aleš
Peljhan, Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-18-07, faks 01/280-18-10,
elektronska pošta: szs@sloski.si, internetni
naslov: www.sloski.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.1.2) 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: 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
a) nakup teptalca z vitlom,
b) nakup valjarjev z ravnalom za urejanje hrbtišča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: SZS Parmova 33, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obse: izvedba
javnega naročila po sklopih priloženi razpisni dokumentaciji:

1. sklop: ratrak – 1 kom.,
2. sklop: valjar z ravnalom – 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek po podpisu pogodbe, zaključek 30 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti,
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
ponudnik predložil najkasneje v 10 dneh od
podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačal v 60 dneh od
uradnega prijetja računa po uspešno opravljeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim ponudnikom. V primeru skupnega nastopa pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču, ali drugem organu; imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
a) pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo izpisek iz sodne ali druge evidence,
b) fizične osebe (samostojni podjetniki,
posamezniki) predložijo potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave AJPES;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
a) potrdilo ministrstva, pristojno za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja oziroma ni vpisan v kazensko
evidenco
in
b) izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega v zvezi s podkupovanjem;
3. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje poslovanja, da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek naveden skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izpisek sodne ali enakovredne
evidence;
4. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima sedež v tujini.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni organ ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obrazci morajo obdržati zadnje ponudnikovo stanje in ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb. Dokument je
lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P,
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik) davčna napoved za leto 2005,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS
in potrdilo poslovne banke o stanju na transakcijskem računu,
c) mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01).
Iz obrazcev mora biti razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov pri nobeni izmed bank, da je
višina celotnih letnih prihodkov za preteklo
poslovno leto najmanj v višini ponujene vrednosti in da ima ponudnik poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, zapadle do datuma izdaje revizijskega poročila.
Obrazci pod a) in b) ne smejo biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudbe,
obrazec pod c) pa ne sme biti starejši od 15
dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2006.
Cena 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun TRR:
05100-8000016385 vsak delovni dan med
9. in 11. uro v tajništvu SZS.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 10 uri, SZS, Parmova 33, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Smučarska zveza Slovenije
Ob-30507/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Naklo, kontaktna oseba: Tanja
Zaletel, Glavna cesta 47, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/277-01-25, faks 04/277-01-33, elektronska pošta: o-naklo.kr@guest.arnes.si,
tanja.zaletel@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: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
I. skupina blaga: kruh in pekovski izdelki;
II. skupina blaga: meso in mesni izdelki;
III. skupina blaga: perutnina in jajca;
IV. skupina: mleko in mlečni izdelki;
V. skupina blaga: sadje in zelenjava:
a) sadje in zelenjava – razna,
b) jabolka in hruške,
c) krompir;
VI. skupina blaga: zamrznjena zelenjava
in ribe;
VII. skupina blaga: zamrznjen program
in testenine;
VIII. skupina blaga: sokovi in sirupi;
IX. skupina blaga: slaščičarski izdelki;
X. skupina blaga: ostalo prehrambeno
blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Osnovna šola Naklo, Glavna cesta 47,
4202 Naklo;
– podružnična šola Duplje, Sp. Duplje 2,
4203 Duplje,
– podružnična šola Podbrezje, Podbrezje 120, 4202 Naklo in
– enota Vrtec Rožle, Glavna cesta 13,
4202 Naklo.
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:
I. skupina blaga: kruh in pekovski izdelki;
II. skupina blaga: meso in mesni izdelki;
III. skupina blaga: perutnina in jajca;
IV. skupina: mleko in mlečni izdelki;
V. skupina blaga: sadje in zelenjava:
a) sadje in zelenjava – razna,
b) jabolka in hruške,
c) krompir;
VI. skupina blaga: zamrznjena zelenjava
in ribe;
VII. skupina blaga: zamrznjen program
in testenine;
VIII. skupina blaga: sokovi in sirupi;
IX. skupina blaga: slaščičarski izdelki;
X. skupina blaga: ostalo prehrambeno
blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 1. 2007 in/ali konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
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predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija pri sodišču (ali občini za s.p.
in kmete) – izpis iz registra, ki ni starejši od
30 dni.
Da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
Da ni bil ali da ni v postopku zaradi kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce.
Potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga do 7. ure zjutraj.
Da bo dobavljal blago v skladišče naročnika in na podružnice.
Da bo ponudil vsaj 60% blaga iz predračuna naročnika.
Da bo odzivni čas največ en delovni dan
(krajši odzivni čas pomeni prednost pri izbiri
pri izpolnjevanju drugih pogojev).
Da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih artiklov v proizvodnji in prometu oziroma, da
ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 40 točk,
2. celovitost ponudbe 15 točk
3. boljši plačilni pogoji –rok plačila nad
30 dni 20 točk,
4. odzivni čas 15 točk,
5. reference 10 točk .
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01282-6030671526 pri
UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 23. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki kandidatov
za ponudnike, ki predložijo pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2006
ob 8. uri; Osnovna šola Naklo, Glavna cesta
47, 4202 Naklo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Osnovna šola Naklo
Ob-30509/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/321-25-66, faks 00386/2/331-15-33,
internetni naslov: http://www.sb-mb.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: premog.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
premog rjavi – orehovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za pljučne bolezni – Slivniško
Pohorje.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
10.11.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75 dnevni plačilni rok po prevzemu blaga.
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, da ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo
pristojnega davčnega urada, da ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti;
2.) izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3.) potrdilo, 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 mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
5.) potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
6.1. pravne in gospodarske družbe predložijo BON-2;
6.2. samostojni podjetniki predložijo
BON-1/SP in ustrezno število potrdil od
bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
7. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin blaga, opredeljenih v specifikaciji ponudbe s cenami;
8. izjava, bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor, Pljučni oddelek, Slivniško
Pohorje - razloženo ob terminu, ki ga določi
naročnik;
9. izjava, da zagotavlja dobavni rok blaga iz področja javnega razpisa največ 3 dni
po oddaji naročila.
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: 7. 12. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
premog.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2009.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2006
ob 9.30, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 20,226.944 SIT z
DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30522/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Srečko Mohorčič, Andrej Marinček,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-33-00, faks 03/425-33-60, elektronska pošta: Srecko.Mohorcic@EnergetikaCE.si, Andrej.Marincek@Energetika-CE.si,
internetni naslov: www.Energetika-CE.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Fideršek, poslovna sekretarka, Smrekarjeva
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-11,
faks 03/425-33-60, elektronska pošta: Mateja.Fidersek@Energetika-CE.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Energetika
Celje, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Fideršek, poslovna sekretarka,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-33-00, faks 03/425-33-60.
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: E-JN-EL 03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava električne energije v letih 2007
in 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Energetika Celje, javno
podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje
(na odjemnih mestih).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvideni obseg nabave: 830.000 kWh/leto oziroma 1,660.000 kWh v letih 2007 in 2008
(dobava na posamezna odjemna mesta).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
(nepreklicno, plačljivo na prvi poziv), v višini 2,500.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 12.
2006;
– izjavo banke, da bo ob podpisu pogodbe dobavitelju izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in s pogoji, ki jih bo naročnik zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila za dobavljeno električno energijo je
30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list DURS,
2. veljavna licenca ponudnika za dobavo,
trgovanje, zastopanje in posredovanje na
trgu z električno energijo Agencije za energijo Republike Slovenije,
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, in da ni v kazenskem postopku storitve
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem,
ali da ni bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
4. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ali da ni prenehal
poslovati na osnovi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. dokazilo, da je ponudnik poravnal vse
zapadle davke, prispevke in druge obve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
znosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da je finančno in poslovno sposoben (ustrezne dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je tehnično in
kadrovsko sposoben zagotoviti zahtevane
dobave električne energije,
2. reference: ponudnik mora izkazati
(predložene in potrjene reference s strani
naročnikov), da je v letu 2005 prodal najmanj trem naročnikom električno energijo v
količini po najmanj 2 GWh.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: E-JN-EL 03/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2006.
Cena: 5.000 SIT (brez DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Energetike Celje, javno podjetje,
d.o.o., št. 06000-0141785102, pri Banki Celje, d.d., z navedbo predmeta plačila »razpisna dokumentacija za nabavo električne
energije«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 10.
ure, tudi v primeru posredovanja ponudbe
priporočeno po pošti, mora ponudba prispeti
na naslov naročnika do dneva in ure kot je
navedeno.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 s predloženim pooblastilom
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2006
ob 12. uri, Energetika Celje, javno podjetje,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, sejna
soba, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije
1. Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku, brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti in
obveznosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da pogodba
ne bi bila sklenjena.
2. V primeru neuspešnega odprtega
postopka (nobena ponudba, nepravilne ali
neprimerne ali nesprejemljive ponudbe) in
kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz 20. člena
ZJN-1-UPB1, si naročnik pridržuje pravico
izvesti postopek s pogajanji. Prav tako pa bo
naročnik skladno s 84. členom ZJN-1-UPB1
izvedel pogajanja kolikor bi prišlo do dodatnega naročanja električne energije.
3. Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal
kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja
poslovnih in drugih obveznosti.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.
Št. 189/2006
Ob-30616/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Mozirje, kontaktna oseba: Andrej
Ermenc, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, Slovenija, tel. 03/839-36-54, faks 03/839-36-60,
elektronska pošta: andi.ermenc@siol.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNS1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo z nadgradnjo smetar.
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 1. 4. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: cena vključuje
DDV, nakazilo je potrebno izvesti na transakcijski račun JP Komunala Mozirje št.:
03117-1003698134.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 11. 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 1. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
ob 10. uri; JP Komunala Mozirje, Praprotnikova 36, Mozirje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
JP Komunala Mozirje
Ob-30622/06
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,
kontaktni osebi: Selinšek Ladislav in Kovač Petra, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/22-01-465,
00386/2/22-01-434,faks00386/2/25-26-551,elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si,
petra.kovac@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija – glavna pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
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Slovenija, tel. 00386/2/22-01-434, faks
00386/2/25-26-551, elektronska pošta: petra.kovac@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, tel. 00386/2/22-01-434, faks
00386/2/25-26-551.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Mestne občine Maribor v letu 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I.
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda za šport.
Sklop št. II.
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe materialno tehnične službe.
Sklop št. III
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave.
Sklop št. IV
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe družbenih dejavnosti.
Sklop št. V
1) Kratek opis: dobava električne energije za objekte vodooskrbnega sistema.
Vse ostale podrobnosti razvidne v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: letna pogodba.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
06/07.
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 prenehanje
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.
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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:
35203-03/2006-0800/PK.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 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: 4. 12. 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 odpiranja
ponudb: 4. 12. 2006 ob 10. uri; Komunalna
direkcija, Slovenska ulica 40, Maribor (sejna
soba II/nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Ob-30640/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, Skupina za javna naročila, tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: reagenti in kemikalije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24).
Pri skupinah 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32 in 33 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Laboratorij I
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Laboratorij II
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Laboratorij III
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Laboratorij IV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Laboratorij V
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Laboratorij VI
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 7
Naslov: Laboratorij VII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.

Sklop št. 8
Naslov: Laboratorij VIII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 9
Naslov: Laboratorij IX
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 10
Naslov: Laboratorij X
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 11
Naslov: Laboratorij XI
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 12
Naslov: Laboratorij XII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 13
Naslov: Laboratorij XIII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 14
Naslov: Laboratorij XIV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 15
Naslov: Laboratorij XV
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 16
Naslov: Laboratorij XVI
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 17
Naslov: Laboratorij XVII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 18
Naslov: Laboratorij XVIII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 19
Naslov: Laboratorij XIX
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 20
Naslov: Laboratorij XX
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 21
Naslov: Laboratorij XXI
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 22
Naslov: Laboratorij XXII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.

3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 23
Naslov: Laboratorij XXIII
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 24
Naslov: Laboratorij XXIV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Ponudbe je treba predložiti za en ali več
sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in količine, ki so predmet javnega razpisa so
opredeljene v razpisni dokumentaciji:
Ocenjena vrednost: 570,000.000 SIT
brez DDV.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju 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 prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kazno-
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van za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe ze izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad;
– potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav;
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
lll.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 in
33);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupine oziroma skupin, na
katere se prijavlja (velja za skupine 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika;
10. da nudi 75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega računa;
11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor - razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
12. da bo dobavni rok največ 7 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da imajo vse prijavljene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo prijavitelj na zahtevo
naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle
iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina
o skladnosti – za artikle iz razredov l-s, l-m,
IIa, lIb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 197 – 209115 z dne 14. 10. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, faks 02/33-11-533.
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Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za RD: Reagenti in kemikalije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30651/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, Skupina za javna naročila, tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: medicinski potrošni material za
kardiologijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prijavitelj se lahko prijavi na posamezno vrsto blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33140000, dopolnilni besednjak: M052.
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:
Obseg in količine, ki so predmet javnega
razpisa so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
375,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007; zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju 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 prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k specifikaciji zahtev naročnika;
10. da nudi 75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega računa;
11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno
za odvoz celotne embalaže, ki je predmet
dostave blaga;
12. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da imajo vse prijavljene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo prijavitelj na zahtevo

naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle
iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina
o skladnosti – za artikle iz razredov l-s, l-m,
IIa, llb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 197 – 209116 z dne 14. 10. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 5. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, faks 02/33-11-533.
Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za RD: Medicinski potrošni material za kardiologijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30664/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, Skupina za javna naročila, tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: farmacevtske surovine.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prijavitelj se lahko prijavi na posamezno vrsto blaga.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
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: obseg
in količine, ki so predmet javnega razpisa so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
44,166.666,67 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; prijavitelji morajo
predložiti potrdilo Agencije RS za zdravila
in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki (velja za skupine 2, 3 in 4);
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju 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 prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad;
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.

Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga, na katerega se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v »Specifikaciji zahtev naročnika«;
10. da nudi 75 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilne izstavitve
računa;
11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor -razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
12. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. izjavo, da bo ob vsaki dobavi priložil
za vsako posamezno vrsto blaga certifikat
notranje kontrole kakovosti in rok uporabe
(velja za skupino 1);
15. izjava prijavitelja, do so vse prijavljene vrste blaga v skladu z veljavno farmakopejo oziroma drugimi zahtevanimi predpisi
(velja za skupino 1);
16. izjavo, da imajo vse prijavljene vrste
blaga iz skupin 2, 3 in 4 CE oznako, ki jo bo
prijavitelj na zahtevo naročnika dokazal s
predložitvijo ustreznih dokumentov (izjava o
skladnosti – za artikle iz razreda I ter izjava
o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz razredov l-s, l-m, lla, llb in lll).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 4. 12. 2006
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks št.
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Farmacevtske surovine.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 ob 13.
uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30794/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, Skupina za javna naročila, tel. 02/321-25-66.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah)
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
11.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: kardiokirurški medicinski potrošni material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
3, 6 in 9).
Pri skupinah 1, 2, 4, 5, 7 in 8 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M049.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 03
Naslov: Obroči
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M049.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 06
Naslov: Dodatki za naprave CDI Sarns
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M049.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 09
Naslov: Klipi in aplikatorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M049.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg : obseg
in količine, ki so predmet javnega razpisa so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
175,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju 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 prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine 1, 2, 4, 5, 7 in 8);
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8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 3,
6 in 9);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a) k specifikaciji zahtev naročnika;
10. da nudi 75 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega računa;
11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno
za odvoz celotne embalaže, ki je predmet
dostave blaga;
12. da bo dobavni rok največ 7 dni oziroma v nujnih primerih v roku 24-ih ur ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da imajo vse prijavljene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo prijavitelj na zahtevo
naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle
iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina
o skladnosti – za artikle iz razredov l-s, l-m,
IIa, llb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije, faks št.
02/33-11 -533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Kardiokirurški medicinski potrošni material.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2006 ob 13.
uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30800/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 00386(0)2/321-25-66, faks
00386(0)2/331-15-33.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: filmi in kemikalije za rentgensko
slikanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: filmi in kemikalije za rentgensko slikanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25311000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 24641230.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: RTG filmi kubičnega nanosa
– za razv. aparat AGFA
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25311000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 24641230, 24641240.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 02
Naslov: RTG kemik. za film tabul. nan.
– razv. ap. Kodak
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24641230, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 24641240.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 03
Naslov: RTG filmi lamelnega nanosa
– za razv. ap. Ferrania
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25311000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 69,200.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
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prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju 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 prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima prijavitelj:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2
enako 0 ali
– pri potrdilih poslovnih bank, ki vodijo
njegove transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupin, na katere se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika;
10. da nudi 75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega računa;
11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno
za odvoz celotne embalaže, ki je predmet
dostave blaga;

12. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da imajo vse prijavljene vrste blaga iz
skupin, na katere se prijavlja, CE oznako, ki
jo bo prijavitelj na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle iz razreda I ter
izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za
artikle iz razredov l-s, l-m, IIa, llb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 12.
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:
7. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu, faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je treba vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: 37Filmi in kemikalije za rentgensko slikanje.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1100-946/2006
Ob-30832/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec
d.o.o., kontaktna oseba: Bogomir Kačič, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-20-21, faks 02/881-20-40,
elektronska pošta: miran.kacic@jkp-sg.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-02Ka/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v letih 2007–
2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec, Občina Mislinja.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.495.839 kWh/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno v skladu s 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
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 5. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri SKB Banki Slovenj Gradec
št. 03175-1000161873 oziroma na blagajni Javnega komunalnega podjetja Slovenj
Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, Slovenj
Gradec, med 8. in 13. uro, vsak delovni dan
s pripisom JN-02Ka/2006 in identifikacijske
številke za DDV.
Po predhodno izvedenem plačilu opraviti
osebni prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na naslov: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, faks 02/881-20-40.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2006
ob 13. uri; Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
Ob-30847/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Križevci, kontaktna oseba:
Sonja Trstenjak, Križevci pri Ljutomeru 16/B,
9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija, tel.
02/588-80-30, faks 02/587-14-55, elektronska pošta: os-krizevci@guest.arnes.si, sonja.trstenjak@guest.arnes.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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/ 1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu s
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Križevci,
Križevci pri Ljutomeru.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
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: skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja,
7. sveže sadje in zelenjava,
8. konzervirana zelenjava in sadje,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. zamrznjena zelenjava,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. žita in mlevski izdelki,
13. testenine, jušne zakuhe,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. slaščičarski izdelki in keksi,
16. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
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. 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 pred-
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met javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
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 ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/ 00, 42/ 02 in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.

Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da upošteva obveznosti uredbe (Uradni
list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil
in uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena – v
II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01366-6030658680.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 28. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi predmetnega
postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Osnovna šola Križevci
Ob-30869/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Manka Golarja G. Radgona, kontaktna oseba: Gregor Rous, Kocljeva ulica 2, 9253 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/561-12-74, faks 02/561-12-74, elektronska pošta: gregor.rous@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/ 1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Manka Golarja, G.
Radgona in Vrtec Manka Golarja G. Radgona, Enota Apače, Apače.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
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:
Skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki,
4. zamrznjene ribe,
5. konzervirane ribe,
6. jajca,
7. olja,
8. zelenjava in suhe stročnice,
9. zamrznjena zelenjava in drugi zamrznjeni izdelki,
10. konzervirana zelenjava,
11. sveže sadje,
12. konzervirano sadje,
13. sadni sokovi in sirupi,
14. žita in mlevski izdelki,
15. testenine, jušne zakuhe,
16. zamrznjeni izdelki iz testa,
17. kruh in pekovsko pecivo,
18. slaščičarski izdelki in keksi,
19. začimbe, kava, čaji,
20. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
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. 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 60-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da upošteva obveznosti uredbe (Uradni
list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil
in uradnega nadzora nad živili.
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Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena – v
II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01229-6030634644.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 28. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi predmetnega
postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 27. 10. 2006.
Vrtec Manka Golarja G. Radgona
Ob-30872/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, Skupina za javna naročila, tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: ortopedske endoproteze in potrošni material za artroskopije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: pri
skupinah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
9, 10, 11, 12 in 13).
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000, dopolnilni besednjak: M028.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 9
Naslov: Rezila za pogonsko enoto – Linvatech
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000, dopolnilni besednjak: M028.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 10
Naslov: Rezila za pogonski enoti Dyonics EP1 in PS3500EP
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000, dopolnilni besednjak: M028.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 11
Naslov: Potrošni material za artroskopije-travmatologija
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 12
Naslov: Potrošni material za rekon. OP
vezi kolenskih in ramenskih sklepov
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 13
Naslov: Potrošni material za ortopedijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33180000, dopolnilni besednjak: M028.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in količine, ki so predmet javnega razpisa so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
205,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
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SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju 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 prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 9,
10, 11, 12 in 13);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a) k specifikaciji zahtev naročnika;
10. da nudi 75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega računa;

11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno
za odvoz celotne embalaže, ki je predmet
dostave blaga;
12.1 da bo dobavni rok največ 24 ur ter
da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga
(velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8);
12.2 da bo dobavni rok največ 7 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga
(velja za skupine 9, 10, 11, 12 in 13);
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija v primeru nabave novih endoprotez (velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 in 8);
15. da imajo vse prijavljene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo prijavitelj na zahtevo
naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle
iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina
o skladnosti – za artikle iz razredov l-s, l-m,
IIa, llb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 203-215881 z dne 24. 10. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks št.
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Ortopedske endoproteze in potrošni material
za artroskopije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30877/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Vida Sivič, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-75-040,
faks 05/61-75-015, elektronska pošta:
vida.sivic@okoljepiran.si, internetni naslov:
www.okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za obdobje
2007–2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odjemna mesta JP Okolje
Piran – različne lokacije v Občini Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
električne energije za obdobje 2007–2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancije za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT. Dodatni pogoji so v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti morebitne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji):
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
5. da ima ponudnik izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantvo;
6. pogoj referenc: da je ponudnik v zadnjih dveh letih izvedel dobavo vsaj trem
javnim naročnikom v enaki ali večji količini,
kot je predmet tega javnega naročila za enoletno obdobje;
7. pogoji izpolnjevanja standarda kakovosti: ponudnik mora izpolnjevati zahteve za
vodenje in zagotavljanje kakovosti po sistemu standarda SIST EN ISO 14001.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. Za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi).
Za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostmi).
2. Izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
3. Potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko- pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež.
5. BON-2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da jo do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalec
in kooperantov;
– kot dokazilo mora ponudnik ponudbi
predložiti potrdilo, predloženo na obrazcu
iz razpisne dokumentacije potrjeno od prejšnjih 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: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679,
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2006 do 12.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2006
ob 13. uri; sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
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Št. 298/06
Ob-30880/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Vič, kontaktni osebi: vodja kuhinje
Matjaž Lozej, ekonom Mario Lukančič Novak,
Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/479-01-11, faks 01/479-01-36, elektronska pošta: ddv.info@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: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dijaški dom Vič, Gerbičeva
51/a, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni podsklop (sklop) v okviru
posamezne skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca in jajčni melanž,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki,
11. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel tudi podsklope.
Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezno skupino oziroma razpisane podsklope (sklope)
znotraj posamezne skupine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 28. 2. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2006 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v računovodstvu doma pri Milanu Bogdanoviču do dneva
in ure, predvidene za oddajo ponudb.
Cena: 18.000,00 SIT – v ceno je že vključen 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030630780 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2006 do 9.
ure na naslov naročnika: Dijaški dom Vič,
Gerbičeva 51/a, 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: do 28. 2. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 29. 11. 2006 ob 10. uri. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Dijaškega doma Vič, Gerbičeva 51/a,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Dijaški Dom Vič
Ob-30881/06
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oseba: David Debeljak, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-419,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: David.debeljak@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis
6 kombiniranih poltovornih vozil z dvojno
kabino in kesonom,
7 kombijev za prevoz oseb 8+1,
2 kombinirana vozila, 5 oseb,
5 osebnih vozil,
2 avtobusa.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: 6 kombiniranih poltovornih
vozil z dvojno kabino in kesonom,
sklop B: 7 kombijev za prevoz oseb
8+1,
– sklop C: 2 kombinirana vozila, 5
oseb,
– sklop D: 5 osebnih vozil,
– sklop E: 2 avtobusa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne
lokacije po Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 10. 2006 in/ali konec
22. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– sklop A: v višini 2,800.000 SIT,
– sklop B: v višini 3,360.000 SIT,
– sklop C: v višini 640.000 SIT,
– sklop D: v višini 1,750.000 SIT,
– sklop E: v višini 6,000.000 SIT.
Ali za vse sklope skupaj v višini
14,550.000 SIT.
Bančna garancija v zgoraj navedeni vrednosti z veljavnostjo do 22. 1. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila = 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 70/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 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 35 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: 5. 12. 2006 do 12.
ure v tajništvu Centra za Nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 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 22. 1. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 12. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 301
Ob-30885/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Majde Vrhovnik, kontaktna
oseba: Špela Soklič, Gregorčičeva 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-00-411,
faks 01/47-00-447, elektronska pošta:
os.majdevrhovnik@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: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Majde
Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni podsklop (sklop) v okviru
posamezne skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni iz
delki,
2. skupina živil – mesni izdelki,
3. skupina živil – konzervirane ribe,
4. skupina živil – olja in izdelki,
5. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
6. skupina živil – konzervirano sadje in
zelenjava,
7. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
8. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
9. skupina živil – kruh, pecivo, slaščičarski izdelki,
10. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel tudi podsklope.
Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezno skupino oziroma razpisane podsklope (sklope)
znotraj posamezne skupine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 28. 2. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
- 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21

mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2006 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030661303 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Majde
Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 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: do 28. 2. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 11. 2006 ob 10. uri. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovne šole Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Osnovna šola Majde Vrhovnik
Ob-30897/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Laura
Komparič, e-pošta: nabava@dars.si, tel.
+386/1/300-98-81, faks +386/1/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, tel. +386/1/300-99-67, v roke: vložišče,
faks +386/1/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava kovinske mobilne ograje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Avtocestna baza Postojna.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kovinske mobilne ograje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28820000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo za opravljeno dobavo bo
izvedeno v roku 60 dni od prejema računa,
v skladu z določili pogodbe in razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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:
V skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 000528/2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dokumentacija v elektronski obliki (PDF) je brezplačna. Posredovanje po pošti: vsak delovni
dan od 8. do 12. ure po predhodnem izvedenem plačilu na TR pri Banki Celje št.
06000-0112292446.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 12.
2006 ob 13. uri; DARS d.d., Dunajska 7,
1000 Ljubljana, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 10. 2006.
DARS d.d.
Ob-30898/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 053/2006-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kaset formata DVC PRO.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
1.600 kosov.
I.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
053/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 053/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
053/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 053/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 3. 11. 2006 do
21. 11. 2006.
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Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 053/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 053/2006-1L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2006
ob 9. uri; sejna soba komercialne službe
RTV Slovenija, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-423/2006/4
Ob-30938/06
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 oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo avtoplaščev, št. 430-423/2006.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave so lokacija Generalne policijske uprave in lokacije
posameznih policijskih uprav na območju
Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava avtoplaščev in sicer: za sklop 1. Letni avtoplašči 2651 kosov in za sklop 2. Zimski
avtoplašči 3843 kosov. Podrobnejši opis in
obseg blaga, ki je predmet javnega razpisa,
je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Letni avtoplašči
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
za sklop 1 Letni avtoplašči, je dobava letnih
avtoplaščev. Podrobnejši opis je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00.
3) Količina ali obseg: 2651 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 31,250.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
1. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: dinamika dobavnih rokov: 80% najkasneje do
15. 3. 2007, 20% najkasneje do 1. 8. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Zimski avtoplašči
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
za sklop 2 Zimski avtoplašči, je dobava zimskih avtoplaščev. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00.
3) Količina ali obseg: 3843 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 47,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
15. 2. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: dinamika dobavnih rokov: 80% najkasneje do
30. 10. 2007, 20% najkasneje do 15. 2.
2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopa 1 in 2) ali posamezni
sklop (sklop 1 ali sklop 2) v celoti. Ponudniki
ne smejo ponuditi posameznih točk oziroma posameznih postavk iz posameznega
sklopa.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
78,916.666,67 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 2. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po 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: zaželena je predložitev tehnične dokumentacije,
iz katere so razvidne tehnične značilnosti
ponujenih avtoplaščev, in seznama avtoplaščev, ki jih ima ponudnik v svojem prodajnem programu na dan oddaje ponudbe.
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: 430-423/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 12. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43042306, 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: 11. 12. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 12.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 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:
27. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-30957/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Portorož – Casa dello studente Portorose, kontaktna oseba: Ostanek Gracijela, Sončna pot 20,
6320 Portorož-Portorose, Slovenija, tel.
05/671-22-40, faks 05/671-22-40, elektronska pošta: dd.portoroz@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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/ 1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu s
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Portorož
– Casa dello studente Portorose, Portorož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
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: skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. sveže in zamrznjene ribe ter zamrznjena zelenjava,
5. zelenjava, sadje in jajca,
6. nektarji in sirupi,
7. kruh in slaščičarski izdelki,
8. jajčne testenine,
9. zamrznjeni izdelki in polizdelki iz testa,
10. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
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. 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 posto-
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pek 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 ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da upošteva obveznosti uredbe (Uradni
list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil
in uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena – v
II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01100-6030632041.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 28. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi predmetnega
postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 27. 10. 2006.
Dijaški dom Portorož –
Casa dello studente Portorose
Ob-31076/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Poša Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: skuterji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedeži poslovnih
enot Pošte Slovenije.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava 110 skuterjev za posamezne poslovne enote po seznamu.
11.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34400000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva :
– garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 2.000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,

ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od izdaje
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo opišite posebne pogoje:
P 10: dobavitelj mora zagotavljati pooblaščene serviserje po celotni Sloveniji,
P 11: ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec za ponujeno znamko skuterjev,
P 12: splošna garancija za skuter najmanj 12 mesecev brez omejitve prevoženih
kilometrov,
P 13: ponudnik mora organizirati izobraževanje skrbnikov voznih parkov PE (najmanj 2 uri) glede pravilne in gospodarne
uporabe skuterjev, in sicer na vseh PE,
P 14: ponudnik se mora zavezati, da bo
dobavil vozilo v roku (oziroma v skrajšanem
roku, če ga ponuja),
P 15: ponudnik mora k ponudbi predložiti
navodila za uporabo, garancijsko in servisno
knjižico,
P 16: ponudnik se mora zavezati, da bo
zagotavljal vse rezervne dele pri pooblaščenih serviserjih praviloma v 24 urah, najpozneje pa v treh delovnih dneh,
P 17: ponudnik mora na vsakem skuterju
pred dobavo izvesti brezplačen prvi servis,
P 18: ponudnik mora za izpade skuterjev
v času življenjske dobe (4 leta) nuditi vsaj 4
nadomestne skuterje.
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:
P1: dokazilo o registraciji,
P 2: dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
P3: potrdilo o nekaznovanosti,
P 4: dokazilo o poravnanih davkih.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5: dokazila o finančnem poslovanju:
BON 1/P, potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. servisna mreža
3. garancijska doba
4. cena servisnih pregledov
5. dobavni rok

Ponderiranje

70
10
10
5
5

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 91-2006/JNB.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: če ponudnik natisne razpisno dokumentacijo s spletne strani
pošte www.posta.si, potem plačilo ni potreb-
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no. Če želi ponudnik prejeti razpisno dokumentacijo po pošti, mora dokazilo o plačilu
posredovati po faksu na št. 02/449-23-79.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 12.
2006 ob 12.30.
VI.1) Javno narocilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 10. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-31081/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Idrija, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Prelovčeva 11, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/374-33-10, faks
05/374-33-18.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe prehrane v Vrtcu Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Idrija, Prelovčeva
11, 5280 Idrija, Enota Vrtca Idrija, Godovič
3, 5275 Godovič, Enota Vrtca Idrija, Črni vrh
87, 5274 Črni vrh nad Idrijo.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.

2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil za potrebe prehrane
v Vrtcu Idrija po posameznih sklopih. Živila
so razdeljena v enajst sklopov. Naročnik
oddaja naročila za čas od 1. januarja 2007
do 31. decembra 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa v
roku najmanj 30 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 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: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da dovoljenje na podlagi posebnega zakona za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan in ni vpisan v kazensko evidenco, v zvezi s svojim
poslovanjem,
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– da ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe BON 1 (lahko tudi BON
1/P), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP, za kmete: potrdilo o višini
KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi nemoteno
dobavo vseh živil, ki jih ponuja, skladno z
zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, ki jih ponuja, v sklopih kjer je to
zahtevano,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil na vse lokacije naročnika,
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
programom,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– 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:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 109/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 13. 12. 2006,
cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
109/2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 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. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2006
ob 9. uri; Vrtec Idrija, Prelovčeva 11, 5280
Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2006.
Vrtec Idrija
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Ob-31082/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca
Radeče, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Šolska pot 5, 1433
Radeče, Slovenija, tel. 03/568-01-00, faks
03/568-01-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za potrebe
Javnega zavoda Osnovna šola Marjana
Nemca Radeče od 1. januarja 2007 do
31. decembra 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zavod OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: konzervirana živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane. Živila so razdeljena v enajst sklopov.
Naročnik oddaja javno naročilo za čas od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 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 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP, za kmete potrdilo o
višini KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi nemoteno
dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,

– da ponudnik lahko zagotovi dnevno
dobavo živil, ki jih ponuja in kjer je tako
zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, v skladu z veljavnimi predpisi,
– 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:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1660/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2006,
cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
1660/2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2006, do 11.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2006
ob 15. uri; Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče.
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. 10. 2006.
Javni zavod
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Ob-31084/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Idrija, kontaktna oseba: Vesna
Paljk, ALTUS Consulting d.o.o., Lapajnetova
50, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/372-62-00,
faks 05/377-10-65.
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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za potrebe
Osnovne šole Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesvina dobava živil po posameznih sklopih

za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli
Idrija. Živila so razdeljena v enajst sklopov.
Naročnik oddaja javno naročilo za čas od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi mesečnega zbirnega računa v
roku najmanj 30 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 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: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da po posebnem zakonu dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan in ni vpisan v kazensko evidenco v zvezi s svojim
poslovanjem,
– da ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi nemoteno
dobavo vseh živil, ki jih ponuja, skladno z
zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno
dobavo živil, ki jih ponuja, v sklopih, kjer je
tako zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, v skladu z veljavnimi predpisi,
– 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:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 13. 12. 2006,
cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS Consulting d.o.o, številka
02083-0053787157, sklic na številko 1/06,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 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. 1. 2011.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2006
ob 10.30, Osnovna šola Idrija, Lapajnetova
50, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2006.
Osnovna šola Idrija
Ob-31095/06
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: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-135, faks 07/33-21-095, 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.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, 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. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, 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: 16-104/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: intraokularne leče in material za operacijo
katarakte.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Šifra NUTS: SI – 00D- JV SLO.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33413111.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en podsklop, več podsklopov, vse podsklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila:
Sklop I: intraokularne leče in material za
operacijo katarakte
Podsklop 1: intraokularne leče – hidrofobne akrilne, single piece izvedba
Podsklop 2: intraokularne leče – hidrofobne akrilne, multi piece izvedba
Podsklop 3: intraokularne leče – hidrofilne akrilne, single piece izvedba
Podsklop 4: noži za operacijo sive mrene
Podsklop 5: irigacijska raztopina za operacijo sive mrene
Podsklop 6: visokoelastična substanca
Podsklop 7: intraokularni obročki
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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: 90 dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
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 prijavitelja, 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 prijavitelju
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 prijav.
4. Izjava prijavitelja, 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 prijav.
2. Izjava, da zagotavlja 90 dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava, da ponujeno blago izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji.
2. Izjava, da ima za ponujene artikle priložen prospektni material ali lasten opis, ki
izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami.
3. Izjava, da bo v roku 4 dni predložil
vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih
bo naročnik zahteval.
4. Izjava, da zagotavlja 4 dnevni dobavni rok.
5. Izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja.
6. Izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene.
7. Izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri Upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-104/ 06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 19. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2007
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: 27. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 65
Ob-31110/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Tabor, kontaktna oseba: Katarina Brulc, vodja prehrane, tel.
01/234-88-58, Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-88-40, faks
01/234-88-55, elektronska pošta: katarina.romih-brulc@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: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Tabor, Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni podsklop (sklop) v okviru
posamezne skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca in jajčni melanž,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel tudi podsklope.
Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezno skupino oziroma razpisane podsklope (sklope)
znotraj posamezne skupine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 28. 2. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2006 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030630586 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2006 do 9.
ure na naslov naročnika: Dijaški dom Tabor,
Vidovdanska 7, 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: do 28. 2. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 30. 11. 2006 ob 10. uri. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska
7, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Dijaški dom Tabor

Gradnje
Št. 2.3.-2696/06
Ob-30946/06
Zavrnitev ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice,
d.o.o. v postopku oddaje javnega naročila
gradnje po odprtem postopku za »Obnovo
sanitarij od I. do IV. nadstropja poslovnega
objekta na Kolodvorski 11« objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21734/06, je sprejel odločitev o zavrnitvi

Št.

vseh prispelih ponudb. Odločitev temelji na
76. členu Zakona o javnih naročilih. ZJN-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 956/2006

Ob-30846/06

Podaljšanje roka
V javnem razpisu za izvedbo gradbenoobrtniških in instalacijskih del ter dobava in
montaža opreme pri preureditvi okrepčevalnice Instituta “Jožef Stefan” Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
20. 10. 2006, Ob-29064/06 se spremeni:
Točka II.3) Trajanje javnega naročila ali
rok za zaključek:
– začetek del: 15. 12. 2006,
– zaključek del: marec 2007.
Točka objave IV.3.3) Rok za sprejemanje
ponudbe ali prijav za sodelovanje: 21. 11.
2006 do 11. ure; Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana-vložišče.
Točka objave IV.3.7.2) Javno odpiranje
ponudbe bo 21. 11. 2006 ob 13. uri, v prostorih Instituta “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana – sejna soba.
po pooblastilu Instituta Jožef Stefan
LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana
Št. 2.3.-2688/06

Ob-30868/06

Podaljšanje roka
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) objavlja obvestilo o podaljšanju roka
za predložitev ponudb za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za Gradnja komunikacijske infrastrukture za potrebe Holdinga Slovenske železnice, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006,
Ob-26953/06.
Spremeni se naslednja točka tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2006
ob 10. uri v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 430-381/2006/8

Ob-30944/06

Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe
PPVSPK Maribor, PP Krško in PP EVSP Petanjci ter izvedbo zunanje ureditve za potrebe
PP Ilirska Bistrica VDM, št. 430-381/2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100 z
dne 29. 9. 2006, Ob-27053/06, se spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2) objave
tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43038106, 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
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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: 6. 11. 2006 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 6/35-9716/8-06
Ob-30896/06
Popravek
V zvezi z javnim razpisom za gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri obnovi prostorov Poštno logističnega centra v
Mariboru, objavljenem v Ur. l. RS, št. 100 z
dne 29. 9. 2006, Ob-26669/06, se spremeni točka III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila, in sicer: razveljavi se pogoj: izjava ponudnika, da je sposoben sam opraviti
najmanj 50% del za sklop, za katerega se
prijavlja.
Sporočamo novi datum za oddajo in odpiranje ponudb:
Oddaja ponudb: 20. 11. 2006 do 12. ure;
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije
in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru.
Odpiranje ponudb: 21. 11. 2006 ob 10.
uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni dne
29. 9. 2006 (ni potrebo prilagati novih dokumentov). Spremeni se veljavnost ponudbe:
ponudba mora biti veljavna do 5. 2. 2007;
posledično se spremeni tudi zahteva po veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, ki mora biti veljavna do 15. 2. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 04/06-13951

Ob-30947/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku za projektiranje
in izgradnjo žičnice z vsemi deli, do uporabnega dovoljenja po načelu funkcionalni
ključ in ključ v roke, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-29858/06, se spremeni točka IV.2):
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-30330/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova
ulica 10, Ljubljana, SI-1000 Slovenija, v roke:
Irena Lozič, tel. +386/1/369-58-64, e-pošta:
irena.lozic@gov.si, faks: +386/1/369-59-92.
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Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.kultura.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije, Proplus
d.o.o., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Stanislav Urek,
tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks: +386/2/250-41-10.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke:
Irena Lozič, tel. +386/1/369-58-64, e-pošta:
irena.lozic@gov.si, faks: +386/1/369-59-92,
internetni naslov: http://www.kultura.gov.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dozidava in adaptacija zgradbe SNG
Opera in balet Ljubljana – I. faza: Rušitve,
gradbena jama, podbetoniranje odrskega
stolpa, varovanje gradbene jame.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe :
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dozidava in adaptacija zgradbe SNG
Opera in balet Ljubljana – I. faza: Rušitvena dela, izkop gradbene jame, podbetoniranje odrskega stolpa, varovanje
gradbene jame, spremljajoča elektro instalacijska dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: dozidava in adaptacija zgradbe
(visoke gradnje); glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45110000, 45250000, dodatni
predmet(-i), dopolnilni besednjak: I. faza:
rušitve, zemeljska dela, betonska dela, varovanje gradbene jame in objektov.
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:
– rušitvena dela,
– izkop gradbene jame,
– podbetoniranje odrskega stolpa,
– varovanje gradbene jame,
– spremljajoča elektro instalacijska
dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 450 mio
SIT oziroma 1,878 mio EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
predvidoma 5 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
40,000.000 SIT oziroma 166.917 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal opravljena
dela do višine 90% pogodbene vrednosti
na osnovi potrjenih začasnih mesečnih situacij, preostalih 10% pa na osnovi potrjene
končne situacije, izstavljene po primopredaji
izvršenih del. Vse situacije bo plačal v 60
dneh od uradnega prejetja.
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.
Priložiti morajo pogodbo, iz katere je razvidno, katera dela bo opravljal posamezni
izvajalec, kateri izmed njih bo poslovodeči
in da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 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:
Pogoji za priznanje sposobnosti (42. člen
ZJN-1A):
– Ponudnik ima ustrezno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma ima skupaj s podizvajalci ali izvajalci v skupni ponudbi ustrezno
registracijo za vse vrste del, ki so predmet
javnega naročila.
– Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
– 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.
– Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
– Ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti bo naročnik ugotavljal za vse udeležence pri ponudbi (ponudnik, morebitni
izvajalci v skupnem poslu, morebitni podizvajalci z deležem > 10% ponudbene vrednosti) na osnovi dokazil, ki ne smejo biti
starejša od 30 dni pred rokom za odpiranje
ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2005 so bili najmanj za 100% večji od njegove ponudbene vrednosti za izvedbo naročila po tem
razpisu,

– da ima poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima ustrezne reference:
– zgradil je vsaj 2 objekta visokih gradenj, v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV)
oziroma 2,08 mio EUR (z DDV) za posamezni objekt,
– izvedel je vsaj 2 gradbeni jami večji od
volumna 20.000 m3 in globine izkopa najmanj na koto –15 m pod koto terena.
Odgovorni vodja del ima ustrezne reference in sicer enake kot veljajo za ponudnika, vendar le za 1 objekt.
Ponudnik oziroma izvajalci v skupni ponudbi bo(do) izvajal(i) dela v vrednosti najmanj 50% skupne ponudbene vrednosti.
Podizvajalci z deležem več kot 10% ponudbene vrednosti so izvajali dela najmanj
na dveh objektih vrednosti min. 50 mio SIT
(z DDV) oziroma 0,208 mio EUR (z DDV).
Ponudnik ima ustrezne kadre in je ustrezno tehnično opremljen.
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: 135/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v Uradnem listu RS:
št. 23, Ob-5789/06, dne 3. 3. 2006 v Uradnem listu EU, št. 2006/S 44-046160, dne
4. 3. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: prejem zahtevka do 23. 11. 2006
do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50.000 SIT ali 208,65 EUR.
Št. transakcijskega računa, na katerega ponudniku nakažejo plačilo: 01100-6300109972
sklic: 18 35114-7141998-2006.
Interesenti lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo v tiskani obliki, popise pa tudi v
elektronski obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 11.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za kulturo RS,
Maistrova ulica 10, Ljubljana, sejna soba, I.
nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slo-
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venska 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
dodatno obrazložitev pri naročniku je 8 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova ulica 10,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: irena.lozic@gov.si, tel. +386/1/369-58-64, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si,
faks +386/1/369-59-92.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 10. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-30811/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o., kontaktna oseba: Irena Koritnik, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-75-032,
faks 05/61-75-015, elektronska pošta: irena.koritnik@okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/ predmet javnega naročila:
rekonstrukcija zbirnega centra ločenih
odpadkov na deponiji komunalnih odpadkov v Dragonji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunalna deponija v
Dragonji – Sečovlje.
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: začetek 27. 10. 2006 in konec
15. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% orientacijske vrednosti del. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po potrditvi nadzornega
organa. Dodatni 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: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z statusom izvajalca gradnje ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da

zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež;
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvez
na dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
Uporabljena bo naslednja metodologija:
1. ponudbena vrednost,
2. garancijska doba,
3. roki za izvedbo,
4. reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o. št.
10100-0032414679 pri Banki Koper, sklic na
številko 00-1301, s pripisom »Za razpisno
dokumentacijo – Rekonstrukcija zbirnega
centra v Dragonji«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
27. 11. 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 27. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
ob 13. uri; Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
– sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o.
Ob-30831/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pin-
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tar, 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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2-9/2006-700.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije in kanalizacijskega
kolektorja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lesce – Moskva.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 2 mio
SIT, garancija za dobro izvedbo del v višini
4 mio SIT in finančno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica
morebitnih napak pri gradnji.
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: izpis iz sodnega registra podjetij
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov.
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 in
poravnane vse finančne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dve potrjeni referenci s strani
naročnikov o izgradnji objektov kumunalne
infrastrukture v vrednosti minimalno 30 mio
SIT. Reference lahko izpolnjuje ponudnik
skupaj s podizvajalcem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2-9/2006-700.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 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: 4. 12. 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 6. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki pravne ali fizične osebe ter osebe s pooblastilom pravne
ali fizične osebe.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 10. uri; Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Občina Radovljica
Ob-30893/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03, faks
01/306-44-07.
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 – 06/322334.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in zamenjava oken na Kresiji, Adamič Lundrovo nabrežje 2, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.23.50-4, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.42.11.35-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava in zamenjava oken na Kresiji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanj zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika v roku 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij, ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
da ponudnik ni imel v preteklih šestih mese-

cih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Tabele:
Tabela 1 a – Referenčna lista razpisanih
del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev in
Tabela 1 b – Sklenjene pogodbe za obdobje zadnjih dveh let.
Strokovna komisija bo upoštevala le tiste
reference ponudnikov, ki zajemajo izdelavo
in vgradnjo oken na podobnih objektih, v
skupni vrednosti pogodbe nad 30 mio SIT.
Upoštevane bodo reference za zadnja 3
leta. Ponudnik mora predložiti 3 potrjene
reference.
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) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 102-10, z dne
6. 10. 2006, Ob-27950/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-395/2006-17.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 3. 4. 2007 in/ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 103.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-30908/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mozirje, kontaktna oseba: Ivo Glušič,
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, Slovenija,
tel. 03/83-93-300, faks 03/83-93-305, elektronska pošta: ivo.glusic@mozirje.si, internetni naslov: www.mozirje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ – Inženiring, d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Bojan Leben,
Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-000, faks 01/23-44-050,
elektronska pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ – Inženiring, d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Bojan Leben, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-44-000, faks 01/23-44-050, elektronska pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Mozirje, kontaktna oseba: Ivo Glušič, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, Slovenija, tel.
03/83-93-300, faks 03/83-93-305, elektronska pošta: obcina@mozirje.si, internetni naslov: http://www.mozirje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0029/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
športna dvorana v sklopu Osnovne šole
Mozirje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šolska ulica 23, 3330
Mozirje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih in obrtniških del, dobava in
montaža opreme po projektu, ter zunanja
ureditev v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: december 2006–avgust 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 27. 12. 2006, konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (5% ponudbene vrednosti), bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10%
pogodbene cene).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah in zaključni situaciji,
delni odlog plačila do 20. 12. 2009 v skladu
s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija (izpisek iz ustre-

zne evidence), dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, če je to potrebno, dokazilo o
nekaznovanosti, dokazilo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku (potrdilo iz ustrezne
evidence in izjava), dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali podobno (potrdilo iz ustrezne
evidence), dokazilo, da so odgovorni vodje
del ustrezno kvalificirani.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: s strani investitorja potrjene reference za izgradnjo
objektov visokih gradenj zgrajenih v zadnjih
petih letih, vrednost posameznega objekta
najmanj 300 mio SIT (pogoj za priznanje so
vsaj tri potrjene reference), v zadnjih treh
letih s strani investitorja potrjene reference
o dobavi in montaži opreme za telovadnice
v vrednosti vsaj 30 mio SIT (pogoj za priznanje so vsaj tri potrjene reference).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena (največ 90 točk),
2. obresti, po katerih je ponudnik pripravljen kreditirati odloženo plačilo (največ 10
točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Cena: 70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR
01500-8010077322 LIZ Inženiring d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Občina Mozirje
Ob-30955/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, kontaktna oseba: Janja Sever,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-46-00, faks 01/478-47-19, elektronska pošta: janja.sever@gov.si, internetni naslov: http://www.mvzt.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktni osebi: Bojana Sovič in Bojana Ahmetaj,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Ahmetaj, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
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02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija mansarde objekta na lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega
inštituta Slovenije: (gradbena, obrtniška,
strojna in elektro inštalacijska dela ter
dobava in montaža opreme).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija mansarde objekta na lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega inštituta
Slovenije: (gradbena, obrtniška, strojna in
elektro inštalacijska dela ter dobava in montaža opreme).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: takoj po podpisu pogodbe; zaključek del: avgust 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90% vrednosti
pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjenih
začasnih mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS, potrjen s strani
pristojne izpostave DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno do-

Stran

8568 /

Št.

112 / 3. 11. 2006

voljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 50%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1 in
BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto
2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto
2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu
2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje
pogojev iz razpisne dokumentacije – Podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdilo ne smejo biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb, prav tako
ne dokazila o stanju na poslovnih bančnih
računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje objektov visoke gradnje
v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili
naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta
visokih gradenj, v vrednosti min 300 mio SIT
(z DDV) za posamezni objekt.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih
odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer
je izvajalec izvajal dela v vrednosti min 300
mio SIT (z DDV).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: objava v Uradnem listu RS,
št. 76-77 z dne 21. 7. 2006, Ob-21169/06.
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.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema na
MVZT oziroma priporočene pošiljke na pošti: 11. 12. 2006; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Trg OF 13, 1000
Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: opcija ponudbe mora biti najmanj
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum odpiranja ponudb: 13. 12. 2006 ob 10. uri; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-30956/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
G1-1 Maribor (Ptujska cesta): izvedba
pasivnih protihrupnih ukrepov.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0246 cesta G1-1
MB (Tržaška c.) – Miklavž.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
100,000.000 SIT.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-31108/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000513.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A2/0007 Kranj zahod–Kranj
vzhod od km 0,000 do km 5,704.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na odseku avtoceste
A2/0007 Kranj zahod–Kranj vzhod od km
0,000 do km 5,704.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A2/0007 Kranj zahod – Kranj
vzhod od km 0,000 do km 5,704, ki se bo
izvajala v dveh fazah:
– 1. faza: obnova voziščne konstrukcije
od km 0,000 do km 2,170 in podaljšanje
prehoda preko srednjega ločilnega pasu v
km 2,170,
– 2. faza: obnova voziščne konstrukcije
od km 2,170 do km 5,704.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 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 16,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: 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, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– potrdilo pristojnega 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
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (obnova, rekonstrukcija
ali gradnja voziščne konstrukcije) v zadnjih
petih letih.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave).
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000513.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 16.667 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
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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: 7. 12. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-30801/06
Dopolnitev
V objavi naročila »Študija potreb po
opremi na področju kemijske varnosti«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100 z
dne 29. 9. 2006, Ob-27060/06, naročnika
Ministrstva za zdravje, Urada Republike Slovenije za kemikalije, se dodata naslednji
dopolnitvi:
Točka I.1) Obvestila o naročilu:
Dopolnilna dokumentacija (»Declaration of Impartiality and Confidentiality«) se
nahaja na internetnem naslovu naročnika:
http://www.mz.gov.si pod razdelkom “Javna
naročila” oziroma na http://www.mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
Priloga C.1 Tender Dossier-a:
Na spletni strani naročnika objavljeni
obrazec »Summary of Tenders Received«
(»Povzetek prejetih ponudb«), ki se uporablja za dobavo opreme, se nadomesti z ustreznim obrazcem, ki se uporablja za storitve in
se nahaja na internetnem naslovu naročnika:
http://www.mz.gov.si pod razdelkom “Javna
naročila” oziroma na http://www.mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
Ministrstvo za zdravje
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Ob-30802/06
Additional Information
In the publication of the Contract Notice
»Feasibility Study of Equipment in the Area
of Chemical Safety« in the Official Journal of the RS, No. 100 from 29. 9. 2006,
Ob-27062/06, of the Contracting Authority
Ministry of Health, National Chemicals Bureau, the following Additional Information
should be added:
Point I.1) of the Contract Notice:
Additional document (»Declaration of Impartiality and Confidentiality«) can be found
at the Contracting Authority's internet site:
http://www.mz.gov.si under section “Javna naročila” or at http://www.mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
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Annex C.1 of the Tender Dossier:
At the Contracting Authority's internet
site published form »Summary of Tenders
Received« which refers to supply contracts
is replaced with the correct form which refers to service contracts and can be found
at the Contracting Authority's internet site:
http://www.mz.gov.si under section “Javna naročila” or at http://www.mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
Ministry of Health
National Chemicals Bureau
Št. 260-5/06-35
Ob-30945/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Na podlagi in v skladu s 25. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00 in 2/04) naročnik podaljšuje rok za
oddajo ponudb za JN »Zavarovanje premoženja in poslovnih rizikov«, objavljenem v Ur.
l. RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26077/06,
da se po novem pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 2006 do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2006
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 1249-5/2006-1
Ob-30925/06
Popravek
V javnem razpisu za izvajanje notranjega
revidiranja v javnih zdravstvenih zavodih,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 111 z
dne 27. 10. 2006, Ob-30209, se spremeni
točka II.2.1. tako, da se glasi:
»Revidiranje:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov – 17,
– podjemne in avtorske pogodbe – 18,
– nabave blaga, storitev in gradenj – 11,
– blagajniško poslovanje – 15,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja – 11,
– zaključni račun – 1,
– knjigovodstvo – 1,
– DDV, davek od dohodka – 1,
– knjiga prejetih in izdanih računov –
DDV evidenca –1,
– prodaja blaga in storitev – 1,
Doda se nov 30. sklop, ki se glasi:
»Sklop št. 30
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Splošno bolnišnico Novo mesto.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračilo stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Št. 800409
Ob-30331/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Cankarjev dom, kontaktna oseba: Vinko Sever,
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-71-79, faks 01/241-72-72,
elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si,
internetni naslov: http//:www.cd-cc.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 1B št. 17.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-12/06S/noce.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nočitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana center.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 tisoč
nočitev letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek leto 2007 in konec leto
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno je 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: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno je v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
obratov in marin (Ur. l. RS, št. 29/97, 51/98,
46/05, 92/06).
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
največ 3.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od objave do oddaje
ponudb vsak delovni dan od 8. do 12. ure
osebno pri naročniku pri osebi navedeni v
poglavju 1.1. ali pa je dokumentacija poslana priporočeno po pošti.
Ponudnik mora podati pisno (dopis, faks,
e-pošta) zahtevo za dokumentacijo z navedbo svojega natančnega naslova. Dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2006
ob 15. uri; naročnik, sejna soba, prvo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Cankarjev dom
Št. 800409
Ob-30332/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Cankarjev dom, kontaktna oseba: Vinko Sever,
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-71-79, faks 01/241-72-72,
elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si,
internetni naslov: http//:www.cd-cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Cankarjev dom, kontaktni
osebi: Nada Lukič in Sladjana Milič, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-71-92, 01/241-71-93, faks
01/241-72-72, elektronska pošta: ana.milic@
cd-cc.si, internetni naslov: http//:www.cdcc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1B 23.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-11/06S/vadt.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zasebno varovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Letni obseg je 20 000 ur dela.
Predvidena je 4-letna pogodba.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
so 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: navedeno je 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v
razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 99-101 z dne
11. 11. 2005, št. 800456, Ob-30435/05.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena – do 60 točk,
– kadri – od 0 do 12 točk,
– zagotovitev dodatnih varnostnikov – od
0 do 5 točk,
– možnost zamenjave varnostnika – od
0 do 2 točk,
– certifikat ISO – od 0 do 2 točk,
– varnostno nadzorni center – od 0 do
8 točk,
– potrdila – od 0 do 2 točk,
– licenca za prevoz in varovanje denarja
ter drugih vrednostnih pošiljk – od 0 do 5
točk,
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov – od 0 do 4 točk,
– skupaj – 100 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
Natančnejši opis, način uporabe in pomen je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od objave do oddaje
ponudb vsak delovni dan od 8. do 12. ure
osebno v vložišču Cankarjevega doma pri
osebah navedenih v poglavju 1.3. ali pa
je dokumentacija poslana priporočeno po
pošti.
Ponudnik mora podati pisno (dopis, faks,
e-pošta) zahtevo za dokumentacijo z navedbo svojega natančnega naslova. Dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2006
ob 12. uri; naročnik, sejna soba, prvo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Cankarjev dom
Št. 706/06
Ob-30376/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: upravljanje objektov za
nastanitev delavcev KC.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s razpisno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.87.30.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezni
potrjeni mesečni račun.
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.
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 18. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894, sklic
na številko 00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 12. 2006
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, II.
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.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz tč. I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-30510/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/321-25-66, faks 00386/2/331-15-33,
internetni naslov: http://www.sb-mb.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
Kategorija storitve: 20.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozne storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz delavcev z avtobusom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.30.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok od datuma izstavitve 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: 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, da ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo
pristojnega davčnega urada, da ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
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3. potrdilo, 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 mu v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
6.1. Pravne in gospodarske družbe predložijo BON-2;
6.2. Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od
bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
7. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst storitev;
8. izjava, da ima vsaj 5 avtobusov s 45
sedeži;
9. izjava, da bo storitve opravljal vse dni
v letu pod enakimi pogoji.
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: 7. 12. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks: 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Prevozne storitve.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2006
ob 9.45, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 13,920.000 SIT z
DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30519/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, 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:
RT930/7065 Cezlak–Pesek: izdelava idejnega projekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 7065 cesta RT-930
Pesek–Oplotnica.
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: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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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:
Zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: Podatki o vodilnem tehničnem osebju).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika).
Reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu).
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 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: 23. 11. 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 55,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30523/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) 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: RTV 051/2006-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem kombi prevozov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.70.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 60 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa za
vsako posamezno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 051/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
051/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 051/2006.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (ZPCP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 98/04).
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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
na št. 1/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 051/2006-1L-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 43000-0012/2006-1
Ob-30642/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Preložnik Anton, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-06-26, faks 03/780-06-37, elektronska pošta: tone@vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: vzdrževanje cest zimska služba v občini (KS Vojnik, KS Nova Cerkev, KS
Frankolovo).
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje lokalnih cest po krajevnih
skupnostih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedb: krajevne skupnosti (Vojnik,
Nova Cerkev, Frankolovo).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po dejansko opravljenem delu in porabi materiala.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala v obdobju od
15. 11. 2006 do 15. 3. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 11. 2006 in/ali konec
15. 3. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pravna ali fizična oseba. Ostalo razvidno iz dopisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija za izvajanje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz dopisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o javni
cestah.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Vojnik 01339-0100003082.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do zaključka del.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 11. 2006
ob 13. uri; sedež Občine Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Občina Vojnik
Ob-30663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta:
MatejaGarafolj@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
kontaktna oseba: Niko Rainer, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-16-13, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Niko.Rainer@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1A6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja, splošne odgovornosti in avtomobilske odgovornosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Slovenije, organizacijske enote naročnika po razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1) Kratek opis: zavarovanje premoženja
in splošne odgovornosti.
2) Obseg ali količina: oboje po seznamu
iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
1) Kratek opis: avtomobilsko zavaro
vanje.
2) Obseg ali količina: 123 vozil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
variantne ponudbe niso dopustne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: zavarovanje premoženja in splošne odgovornosti (oboje po seznamu iz razpisne dokumentacije),
II. sklop: avtomobilsko zavarovanje za
123 vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (obveznost izbranega ponudnika).
Podrobno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sklop
1: plačilo premije za tekoče leto s 30-dnevnim plačilnim rokom oziroma po dogovoru,
sklop II: mesečno (24 mesecev) obročno
plačilo premije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, 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;
– 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 proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, 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;
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– je ekonomsko – finančno sposoben.
III.2.11) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.

2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; 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. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjen obrazec BON 2.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Območna pokritost.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT
z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na
TRR št.: 01100-6030234244 pri Upravi za
javna plačila, sklic na št. 101-978. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov,
davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006 ali 38 dni
od odposlanja obvestila do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 5 mesecev od dneva odpiranja
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 9. uri; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-30809/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, v roke: Romana Pečnik, tel.
+386(0)7/498-13-72, +386(0)7/498-12-75,
e-pošta: romana.pecnik@krsko.si, faks
+386(0)7/498-12-76.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje javne razsvetljave v
letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje javne razsvetljave v letu
2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31527100.
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: javno
naročilo obsega vzdrževanje vseh naprav
javne razsvetljave v Občini Krško in Občini
Kostanjevica na Krki.
Naročnik si pridružuje pravico, da po
podpisu pogodbe zmanjša obseg del na
področju novonastale občine Kostanjevica
na Krki.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 1. 2007, dokončanje 31. 12.
2007. Rok zaključka pa se lahko skrajša v
primeru, da se bo vzdrževanje javne razsvetljave kot gospodarska javna služba pričelo
izvajati v eni izmed oblik, ki jih predvideva
Zakon o gospodarskih javnih službah.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi, kar med drugim
dokazuje z referencami izvedenih vzdrževalnih delih na objektih javne razsvetljave,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih vzdrževalnih del, v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila vključno z zahtevanimi obrazci,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 11. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 20. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 12.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba
D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 10. 2006.
Občina Krško
Št. 430-152/2006
Ob-30820/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktni osebi: Igorij Parkel, Marjana Weilgoni, Jerebova 14, 1270 Litija, Slovenija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60,
elektronska pošta: obcina.litija@gov.si, internetni naslov: www.litija.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje šolskih prevozov za potrebe
osnovnih šol v Občini Litija za obdobje
2007–2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Litija.
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:
15 sklopov z navedbo linij (od začetne
postaje do šole in nazaj):
1. Jav. Pil – Moravče – Gabrovka in Pečice – Tihaboj – Gabrovka,
2. Gradišče/Ježevec – Radgonica – Dobovica – Zavrh – Sp. Jelenje – Kal – Dole,
3. G. Ravne (Lazar) – Tlaka – Gabrovka in Gabrska Gora – Moravče (transfer
na avtobus) + Gobnik – Nova Gora – Jav.
Pil (transfer) + Mrežjek/Javorje – Jav. Pil
(transfer),
4. Senožeti – Ribče – Jesenje – Hotič
– Gradec – Litija,
5. Kresnice – Jesenje – Hotič – Zg. Log
– Gradec,
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6. Podbukovje/Široka set – Laze – Potok
– Vače in Vače – Hotič – Litija,
7. Zapodje/Jesenje – Hotič in Ribče –
Vernek – Hotič in Konj – Hotič in Kurja vas
– Hotič,
8. Mala sela – Slivna – Vače in Boltija
– Ržišče – Vače,
9. Golišče – Jevnica in Kres. vrh – Kresnice in Sp. kres. vrh – Kresnice in Kres.
Poljane – Jevnica,
10. Sava – Ponoviče – OŠ Gradec – OŠ
Litija,
11. Vel. Preska/Borovak – Polšnik –Tepe
– Pasjek – Sava (most) – Sp. Log (Dornik)
– Breg – Litija,
12. Mamolj/Pasjek – Sp.Log – Breg/Tenetiše – Litija,
13. Ravne – Konjšica – Renke – Litija,
14. Kraje/Konjšica in Konjšica – Renke
– Litija,
15. Str. vrh – Preveg – Polšnik in Vel.
Preska/Borovak – Polšnik in Tepe – Polšnik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke ali ustrezna
polica zavarovanja pri zavarovalnici v višini
10% ponudbene vrednosti na letni ravni v
skladu s priloženim vzorcem v razpisni dokumentaciji za resnost ponudbe;
– izjava banke ali ustrezna polica zavarovalnice, da bo ob podpisu pogodbe ponudniku izdala garancijo oziroma jamstvo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti na letni ravni z
veljavnostjo 30 dni po preteku pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval izvajalcu storitve mesečno, 30
dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila in opredelitev medsebojnih odgovornosti in obveznosti podizvajalcev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik ali njegov podizvajalec mora
predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev
po 42. in 42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik/podizvajalec registriran za predmetno
dejavnost za katero daje ponudbo ter da
ima ustrezno dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti,
– potrdilo pristojnega ministrstva, da ponudnik/podizvajalec ni vpisan v kazensko
evidenco, da ni v kazenskem postopku in
da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje v zvezi s podkupovanjem ali poslovanjem,
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku/podizvajalcu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje njegovega poslovanja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni ali
drug organ države, ki izkazuje, da ima ponudnik/podizvajalec poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
– izjavo ponudnika/podizvajalca, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
da v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila njegovi vodstveni delavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 oziroma BON3 – kazalniki finančne stabilnosti in poslovne uspešnosti (za gospodarske družbe) ali podatke
iz bilance uspeha in bilance stanja za leto
2005 (za s.p.) potrjeno s strani pristojne izpostave DURS ter potrdilo poslovne banke
o stanjih na vseh odprtih TR ponudnika/podizvajalca v preteklih 6 mesecih pred odpiranjem ponudb skupaj s potrdilom, da njegovi
poslovni računi niso bili blokirani.
Pogoj za udeležbo na razpisu: da ponudnik/podizvajalec v preteklem poslovnem
letu izkazuje pozitivno poslovanje in da njegovi TR računi niso bili blokirani več kot 15
dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik/podizvajalec mora predložiti:
– licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu,
– seznam oziroma število vozil po vrstah
(avtobus, minibus, kombi) ter število zaposlenih voznikov z licenco (kopije prometnih
in vozniških dovoljenj, pogodb o zaposlitvi)
s katerimi bo izvajal javno naročilo,
– izjavo o tehnični brezhibnosti vozil s
katerimi bo opravljal šolske prevoze in izpolnjevanju pogojev v skladu s Pravilnikom
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok,
– izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestnega vozila v primeru okvare v razpisu navedenega vozila in voznika v primeru
njegove odsotnosti,
– izjavo, da je tehnično, kadrovsko in
finančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih v cestnem prometu ZPCP-1, Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 110/04, 67/05) in drugi
predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 30. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT predplačilo.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika št: 01260 – 0100002491, namen: za razpisno dokumentacijo – šolski
prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 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 28. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno, udeležba: zakoniti zastopniki ponudnikov
ali njihovi predstavniki s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika na odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2006
ob 11. uri; Občina Litija, Jerebova 14, Litija,
II. nadstropje, sejna soba št. 47.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom – na podlagi pisnih vprašanj, kolikor jih
naročnik prejme do 27. 11. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2006.
Občina Litija
Ob-30829/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 21/2006 CTO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev načrtovanja, oblikovanja, izdelave,
tiskanja, izpisovanja, konfekcioniranja
(kuvertiranja) in distribucije obrazcev (na
pošto) Davčne uprave RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: izvedba pri izvajalcu.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glejte
razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno
dostopna na spletni strani naročnika.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: naročnik lahko po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno z 2.
točko 97. člena Zakona o javnih naročilih in
4.b točko 31. člena Direktive 2004/18/EC
odda istovrstna dela izbranemu izvajalcu
tudi za prihodnja leta pod pogojem, da niso
pretekla 3 leta od podpisa prve pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (20.864,63 EUR), ki
mora veljati do vključno 28. 2. 2007.
b) Ob podpisu pogodbe mora izvajalec
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vre-
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dnosti pogodbe. Rok trajanja garancije je za
30 dni daljši, kot je rok za izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: računi
se plačujejo mesečno, v 30 dneh od datuma
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež.
Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C
za leto 2005 in da imajo v zadnjih 6 mesecih 0 dni dospelih neporavnanih obveznosti.
Samostojni podjetniki v napovedi ne smejo
izkazati izgube pred obdavčitvijo in v zadnjih
6 mesecih ne smejo prekoračiti dovoljenega
stanja (pozitivnega ali odobrenega limita) na
svojem transakcijskem računu.
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti
poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Prostori, v katerih bo ponudnik izvajal
dela po tej pogodbi, morajo biti varovani
(tehnično ali fizično) pred vstopom nepooblaščenih oseb.
Ponudnik mora posedovati produkcijsko
opremo za tisk, izpisovanje in konfekcioniranje.
Spisek oseb in potrdila o nekaznovanosti.
Ponudnik mora biti na seznamu pooblaščenih tiskarn za tiskanje papirnih plačilnih
inštrumentov PP02, PN03 in BN 02.
Pogoj za sodelovanje na razpisu je najmanj naslednje število izpisanih obrazcev z
variabilnimi podatki v letu 2005:
– najmanj 1.000.000 izpisanih obrazcev
z variabilnimi podatki formata A4;
– najmanj 1,000.000 izpisanih obrazcev
z variabilnimi podatki formata A3.
Ponudnik mora predložiti naslednje vzorce tiskovin: TDDV-O, TDOH-ODL in TNUSZ.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 111 z dne
27. 10. 2006, Ob-30323/06.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 2006/S
2003 – 216126 EU z dne 24. 10. 2006.
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:
430-111/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacije je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika http://www.durs.gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 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 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2006
ob 9.30; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predobjava
javnega razpisa je bila na Uradni list RS
poslana po elektronski poti 19. 10. 2006, po
telefaksu pa 23. 10. 2006. Do dneva priprave tega obvestila še ni bila objavljena.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 168/06
Ob-30855/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Narodna in univerzitetna knjižnica, kontaktna oseba: Zoran Krstulović, Turaška 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/2001-100,
faks 01/251-30-52, elektronska pošta: zoran.krstulovic@nuk.uni-lj.si, internetni naslov: www.nuk.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: digitalizacija knjižničnega gradiva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Turjaška 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: digitalizacija knjižničnega gradiva v obdobju 3 let.
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: določeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 20. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu naročnika
in na spletni strani www.nuk.uni-lj.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Narodna in univerzitetna knjižnica
Št. 698/2006
Ob-30860/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan Gerželj, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-0006/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v
Občini Žalec za leto 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Žalec za leto 2006:
a) letno 48,200.000 SIT,
b) zimsko 23,100.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: leto 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
Bančna garancija ali ustrezno finančno
zavarovanje pri zavarovalnicah:
a) za resnost ponudbe 2% razpisne ocenjene vrednosti,
b) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 5% pogodbenih vrednosti,
c) za odpravo napak v garancijskem roku
5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
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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: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalci oziroma skupno
nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena – 75 točk,
2. reference – 10 točk,
3. mehanizacija – 10 točk,
4. kader – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-07-0006/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 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. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 13. uri, Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 40.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Občina Žalec
Ob-30871/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Vlasta Štajner, Urad za gospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641, elektronska pošta: vlasta.stajner@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.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: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640,
faks 03/89-61-641, elektronska pošta: bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda Čas-Čeru, Titov trg 1, glavna pisarna,
soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-61-661, faks 03/89-61-621, elektronska pošta: sprejemna@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 465-08-0006/2006 –
600-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izdelava idejnih projektov komunalne infrastrukture
in program opremljanja za območje LN
Stara vas Sever v Mestni občini Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje.
Šifra NUTS: slo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del bo takoj po podpisu pogodbe, zaključek pa najkasneje 28. 7.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
– da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ni v kazenskem postopku;
– da proti ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;

– da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih 6
mesecih pred izdajo potrdila (BON2) neporavnane obveznosti v skladu z Zakonom o
davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi
in zavarovanju oziroma podatki o finančni
disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo izkazovati, da je imel
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo
potrdila blokiran transakcijskega računa;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
– da izkaže, da je izdelal vsaj dva idejna
projekta komunalne infrastrukture, dva programa opremljanja zemljišč za gradnjo, in sicer eno po stari in eno po novi zakonodaji;
– da ponudnik ne izkazuje »negativnih
referenc«;
– da predloži poimenski seznam ključnih kadrov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
– da nudi rok plačila 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa;
– da ponudnik predloži terminski plan
izvedbe;
pogoj: rok dokončanja del ne sme biti
daljši od 20. 7. 2007;
– da ponudba velja najmanj do 5. 3.
2007;
– ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
– pravna oseba – gospodarska družba:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– samostojni podjetnik – posameznik:
potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel, da ga za opravljanje
dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom
ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen: potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (pravna oseba – gospodarska
družba predloži potrdilo za pravno osebo,
samostojni podjetnik – posameznik predloži
potrdilo za fizično osebo;
4. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku za storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja:
– pravna oseba – gospodarska družba:
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register;
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– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo, da je še vpisan v Poslovni
register Slovenije, ki ga vodi AJPES;
6. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne
obveznosti: potrdilo izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
7. ostale izjave ponudnika, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe – gospodarska družba: BON – 2,
– za fizične osebe – potrdilo poslovne
banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. reference: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika
vključno z izjavami naročnikov;

I.

1.

2.

3.

4.

2. seznam ključnih kadrov: izpolnjen,
podpisan in žigosan obrazec;
3. rok za izvedbo: izpolnjen, podpisan,
žigosan obrazec Ponudba in predložen terminski plan;
4. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Merilo kadrovske zasedbe projektne
skupine

Merila
Kadrovska zasedba projektne skupine in vrednotenje izkušenj
Kadrovska zasedba projektne skupine:
– odgovorni nosilec naloge (licenca IZS
ali ZAPS)
– odgovorni projektant
– prostorski naþrtovalec
– þlan projektne skupine (PS)
Odgovorni nosilec naloge univerzitetni diplomiran
inženir ali diplomirani inženir, ustrezna smer, þlan
IZS , arhitekt urbanist licenca (A ali P) ali informatik (licenca E)
3 ali veþ let delovnih izkušenj, izkljuþno na podroþju vodenja izdelave projektov javne komunalne
infrastrukture ali programov opremljanja
Odgovorni projektant – inženirske gradnje univerzitetni diplomirani inženir ali inženir (gradbenik)
3 ali veþ let delovnih izkušenj na podroþju izvedbe
projektov javne komunalne infrastrukture ali programov opremljanja
Odgovorni projektant – strojne instalacije: univerzitetni diplomiran inženir ali inženir (strojnik)
3 ali veþ let delovnih izkušenj na podroþju izvedbe
idejnih projektov javne komunalne infrastrukture ali
programov opremljanja
Odgovorni projektant – elektroinstalacije: univerzitetni diplomiran inženir ali inženir (elektroinženir)
3 ali veþ let delovnih izkušenj na podroþju izvedbe
idejnih projektov javne komunalne infrastrukture ali
programov opremljanja

Št.
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Opozorilo: za ocenjevanje kadrovske zasedbe in osebnih referenc projektne skupine
(odgovornega vodje in ostalih članov) morajo ponudniki za vsakega člana projektne
skupine posebej predložiti izpolnjen obrazec:
– obrazec za vrednotenje delovnih izkušenj (priloga št. 5a), ki ga potrdi ponudnik,
– obrazec za vrednotenje osebnih referenc (priloga št. 5c), ki ga potrdi naročnik.
Za ocenjevanje kadrovske zasedbe in
osebnih referenc projektne skupine (odgovornega vodje in ostalih članov) morajo morebitni podizvajalci za vsakega člana projektne skupine posebej predložiti izpolnjen
obrazec:
– obrazec za vrednotenje delovnih izkušenj (priloga št. 5b), ki ga potrdi podizvajalec,
– obrazec za vrednotenje osebnih referenc (priloga št. 5d), ki ga potrdi naročnik.

Vrednost
merila
20%

5%

5%

5%

5%

Maksimalno
število toþk
200

50

50

50

50
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Merilo osebnih referenc članov projektne skupine

Merila
Vrednotenje osebnih referenc þlanov PS

I. a

Vrednost
merila
20%

Maksimalno
število toþk
200

10%
4%

100
40

Odgovorni nosilec naloge: 4 reference za vodenje
izdelave projektov javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

3%

30

Odgovorni nosilec naloge: 3 reference za izdelave
projektov izdelave projektov javne infrastrukture ali
programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in
2005
Odgovorni nosilec naloge: 2 referenci za izdelave
projektov izdelave projektov javne infrastrukture ali
programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in
2005
Odgovorni projektant
Odgovorni projektant za inženirske gradnje:
5 referenc za sodelovanje pri izdelave projektov
javne infrastrukture ali programov opremljanja v
obdobju 2003, 2004 in 2005

2%

20

1%

10

6,50%
2,50%

65
25

2%

20

2%

20

3,50%
2,50%

35
25

1%

10

Osebne reference þlanov PS:
– odgovorni nosilec naloge
– prostorski naþrtovalec
– þlan PS
Odgovorni nosilec naloge
Odgovorni nosilec naloge: 5 referenc za vodenje
izdelave projektov javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

1.

2.

vsaka referenca se ovrednoti s 5 toþkami
Odgovorni projektant za strojne instalacije:
4 reference za sodelovanje pri izdelave projektov
javne infrastrukture ali programov opremljanja v
obdobju 2003, 2004, 2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 toþkami
Odgovorni projektant za elektro instalacije:
4 reference za sodelovanje pri izdelave projektov
javne infrastrukture ali programov opremljanja v
obdobju 2003, 2004, 2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 toþkami
Osebne reference þlana PS
ýlan PS: 5 referenc za sodelovanje pri izdelavi
projektov komunalne infrastrukture ali programov
opremljanja v obdobju 2003, 2004, 2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 toþkami
ýlan PS: 2 referenci za sodelovanje pri izdelavi
projektov komunalne infrastrukture ali programov
opremljanja v obdobju 2003, 2004, 2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 toþkami

3.

Merilo ponudbene cene
Merila
II.

Vrednost
merila

Maksimalne
točke

60%

600

Ponudbena cena razpisanih del
Najnižja ponudba (cena ponudbe min) doseže maksimalno število točk, in sicer 500.
Točke za oceno ostalih dražjih ponudb se izračunavajo na podlagi sledeče formule:
Točke za oceno ponudbe i =

Cena ponudbe min * 600
---------------------------------------Cena ponudbe i
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Št.

Skupno vrednotenje ponudbe
Zap. št.

Merila

I.
I.a
II.

Kadrovska zasedba
Reference projektne skupine
Ponudbena cena razpisanih
del

Skupaj

Vrednost merila
20%
20%
60%

Maksimalno število
točk
200
200
600

100%

1000

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 465-08-0006/2006
– 670-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2007.

Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 11. 2007 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Ob-30909/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Laura Komparič, Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, tel. 01/300-98-81, faks 01/300-98-78,
elektronska pošta: nabava@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.,
vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-07.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 536/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje atributnih in grafičnih podatkov državnega cestnega omrežja v GIS
okolju za potrebe analiz, izbire optimalne
poti in navigacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.31.50.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 600.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 60 dni od prejema računa v skladu
z določili pogodbe in razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah-

tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.3.2) 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: 000536/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski obliki (PDF) je brezplačna. Plačilo se nanaša na dokumentacijo v pisni obliki in posredovanje po pošti.
Razpisna dokumentacija bo ponudnikom
posredovana na njihovo pisno zahtevo, ki
jo pošljejo naročniku po elektronski pošti
na naslov: nabava@dars.si ali po faksu
01/300-98-78. Zainteresirani ponudniki morajo v svoji zahtevi po posredovanju razpisne dokumentacije navesti naslov javnega
razpisa, svoj točen naziv s sedežem, matično in davčno številko in številko TRR,
ime kontaktne osebe s telefonsko in telefaks
številko in način dostave razpisne dokumentacije (v elektronski obliki ali pisno po faksu).
Kolikor želi zainteresirani ponudnik razpisno
dokumentacijo pisno po pošti, mora predhodno plačati 6.000 SIT na račun DARS
d.d. št. 06000-0112292446 pri Banki Celje
in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 12. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Mestna občina Velenje

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2006
ob 13. uri; DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
DARS d.d.
Ob-30921/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: 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) 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: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev naročniškega razmerja za širokopasovni dostop do interneta (trije
sklopi).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: uprava in poslovne enote
naročnika (Ljubljana, Borovnica, Cerknica,
Dobrepolje, Grosuplje, Idrija, Ivančna Gorica, Logatec, Medvode, Stari trg, Velike Lašče, Vnanje Gorice, Vrhnika).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.10-8.
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: širokopasovni dostop do interneta:
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– sklop št. 1: uprava zavoda Lekarna
Ljubljana – optični dostop, pasovna širina
minimalno 10 Mbps / 10 Mbps; ocenjena
vrednost sklopa: 5,000.000 SIT;
– sklop št. 2: poslovne enote zavoda
Lekarna Ljubljana z večjo količino prometa
– xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1
Mbps / 1 Mbps; ocenjena vrednost sklopa:
9,000.000 SIT;
– sklop št. 3: poslovne enote zavoda Lekarna Ljubljana z manjšo količino prometa
– xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1
Mbps / 512 kbps; ocenjena vrednost sklopa:
1,000.000 SIT.
Vse natančno definirano v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost naročila: 15,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje do
20. 1. 2007 vzpostaviti dostope do širokopasovnega interneta za sklop/sklope za katerega oziroma za katere bo izbran.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki sklenil naročniško razmerje
za obdobje treh let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za resnost ponudbe: finančno zavarovanje v višini 10% ponudbene vrednosti.
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: finančno zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
zahtevani dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve določene z zakonom;
zahtevano dokazilo: potrdilo pristojne izpostave davčnega urada, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
zahtevano dokazilo: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa;
zahtevano dokazilo: obrazec BON-1P, ki
ne sme biti starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest zaključenih mesecev pred oddajo ponudbe;
8. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok;
zahtevano dokazilo: izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. da ponudnik nudi stalno pripravljenost
oziroma tehnično pomoč ter stalen nadzor in
vzdrževanje sistema 24 ur na dan, 7 dni v
tednu, 365 dni v letu;
zahtevano dokazilo: izjava;
10. da ponudnik zagotavlja dostavo in
namestitev komunikacijske ter druge potrebne opreme fco naročnik in v primeru potrebe
brezplačno izvrši zamenjavo opreme;
zahtevano dokazilo: izjava;
11. da ponudnik v času trajanja naročniškega razmerja zagotavlja časovno neomejen dostop do širokopasovnega interneta
in možnost uporabe statičnega IP v vseh
poslovnih enotah naročnika, ki sodijo v posamezni sklop javnega naročila ter da bo
internet deloval v skladu z vsemi v razpisu
postavljenimi zahtevami naročnika;
zahtevano dokazilo: izjava;
12. da ponudnik nudi odzivni čas za odpravo napak v dostopu do širokopasovnega
interneta med delavnikom 1 uro od prijave
okvare;
zahtevano dokazilo: izjava;
13. da ponudnik v času trajanja naročniškega razmerja v primeru okvar daljših
od 8 ur zagotavlja nadomestno (backup)
komunikacijsko povezavo z ustrezno funkcionalnostjo;
zahtevano dokazilo: izjava;
14. da ponudnik v času trajanja naročniškega razmerja po potrebi zagotavlja servisiranje komunikacijske opreme v izbranem
servisu in ponovno dostavo naročniku brez
vsakršnih dodatnih stroškov;
zahtevano dokazilo: izjava;
15. da ponudnik v času trajanja naročniškega razmerja po potrebi zagotavlja nadomestno komunikacijsko opremo, ki bo
omogočala neomejen dostop do širokopasovnega interneta v skladu z vsemi v razpisu postavljenimi zahtevami naročnika;
zahtevano dokazilo: izjava;
16. da ponudnik v času trajanja naročniškega razmerja nudi možnost brezplačne
nadgradnje oziroma spremembe naročniškega razmerja;
zahtevano dokazilo: izjava;
17. da je ponudnik sklenil naročniško
razmerje za širokopasovni internet z vsaj
eno organizacijo, kjer delo poteka na več
kot 10 oddaljenih lokacijah;
zahtevano dokazilo: izjava;
18. da ponudnik nastopa samostojno
(brez podizvajalcev);
zahtevano dokazilo: izjava;
19. da ponudnik nudi garancijski rok 12
mesecev pri stranki;
zahtevano dokazilo: izjava;
20. da ponudnik zagotavlja servisiranje
dobavljene in/ali nameščene opreme tudi
po poteku garancijske dobe;
zahtevano dokazilo: izjava;
21. da ponudnik sprejema vse pogoje
iz razpisa;
zahtevano dokazilo: izjava.

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. najnižja ponujena cena,
2. ponujena pričakovana minimalna hitrost prenosa od uporabnika.
Natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 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. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika, ki se izkažejo s pooblastilom za
sodelovanje na javnem razpisu.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 11. 2006
ob 12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica stare
pravde 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-30923/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Marija Blažič, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje storitev upravljanja,
obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž,
vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje
in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih
zemljšč in garaž v objektih po sklopih za potrebe državnih organov v Ljubljani, in sicer:
sklop 1: Upravni center Tržaška cesta 19,
19a in Langusova ulica 4 ter sklop 2: Objekt
PTC Ledina, Kotnikova 5.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
225,148.076 SIT.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
upravljanje, obratovanje, vzdrževanje
objektov, vgrajenih sistemov in naprav
ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v
objektih za potrebe državnih organov v
Ljubljani.
Naročilo je razdeljeno v dva sklopa:
– sklop 1: Upravni center Tržaška cesta
19 in 19a ter Langusova ulica 4 in
– sklop 2: Objekt PTC Ledina, Kotnikova
ulica 5.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Upravni center Tržaška cesta 19,
10a in Langusova ulica 4
1) Kratek opis: izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov,
garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih po sklopih
za potrebe državnih organov v Ljubljani.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 130,257.447
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Trajanje v mesecih: 24.
Sklop št. 2
Naslov: Objekt PTC Ledina, Kotnikova
ulica 5
1) Kratek opis: izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov,
garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih po sklopih
za potrebe državnih organov v Ljubljani.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
3) Količina ali obseg
Ocenjeni stroški brez DDV: 94,473.962
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Trajanje v mesecih: 24.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe, in
sicer za sklop 1: 3,000.000 SIT in za sklop
2: 2,000.000 SIT, z veljavnostjo do vključno
31. 3. 2007 ter izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne
dokumentacije, če bo ponudnik izbran.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva prejema posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.1.1 Splošni pogoji
1. ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter temi navodili;
Dokazilo: izjava ponudnika, da posluje
v skladu z veljavnimi predpisi ter temi navodili.
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; (Izpis iz evidence mora
izkazovati registracijo za izvajanje dejavnosti po naslednjih šifrah iz standardne klasifikacije dejavnosti: 45.31, 45.33, 70.32 in
74.70;) Opomba: Ponudnik lahko zahtevani
pogoj izkaže kumulativno, skupaj z morebitnim prijavljenim podizvajalcem.
Dokazila:
2. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti potrebno dovoljenje na podlagi posebnega zakona; Opomba: Ponudnik
lahko zahtevani pogoj izkaže kumulativno,
skupaj z morebitnim prijavljenim podizvajalcem;
Dokazila: fotokopija obrtnega dovoljenja
za opravljanje dejavnosti/elektro in strojna.
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno ob
sojen;
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Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da v preteklih petih letih pred
objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njihovim poslovanjem in ki izkazuje zadnje
stanje pri vodstvenih delavcih.
6. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
7. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
Dokazila:
7.1 Ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji: potrdilo, ki ga izda davčni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež in ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika
7.2 Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
in
Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.1.1 Ekonomsko – finančni pogoji:
1. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorskega poročila;
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
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obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
izdaje revizorskega poročila. Dokazilo ne
sme biti starejše od 15 dni od datuma oddaje ponudbe.
2. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Ponudnik mora izkazati parameter finančne ustreznosti tako, da razmerje med
gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi ni manjše od 0,9.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.1.1 Tehnični pogoji:
1. ponudnik mora ne glede na število
sklopov, za katere oddaja ponudbo izkazati,
da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel 3 istovrstne ali pretežno istovrstnih storitev – v vrednosti posla najmanj
20,000.000 SIT letno z vključenim davkom
na dodano vrednost. Za pretežno istovrstno
storitev se šteje, če ponudnik izkaže kvalitetno in pravočasno izvajanje in izpolnitev
pogodbene obveznosti, ki je vključevala vsaj
pet izmed posameznih sklopov storitev, naštetih na priloženem obrazcu. Naročnik bo
pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno zaključene storitve po pogodbi, torej
dokazila o že zaključenih storitvah pred oddajo ponudbe. Če gre za večletne pogodbe,
se mora storitev na lokaciji oziroma objektu
pred oddajo ponudbe izvajati že najmanj
drugo leto, letni pogodbeni znesek pa mora
presegati 20,000.000 SIT z vključenim davkom na dodano vrednost.
Dokazila:
Seznam 3 izvedenih istovrstnih ali pretežno istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi in
nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec seznama), vključno z dokazili, (priložen
obrazec izjave – potrdila reference, ki si ga
ponudniki lahko fotokopirajo), v obliki s strani končnih naročnikov originalno potrjenega
potrdila – izjave za vsak posel – pogodbo
posebej, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
1.1.2 Kadrovski pogoji:
1. ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; za izvajanje
storitev po posameznem razpisanem sklopu mora zagotavljati najmanj dva delavca
ustrezne izobrazbe – zaključena najmanj
V. stopnja tehnične stroke (elektrotehnična
in strojna);
Dokazila:
Poimenski seznam osebja
Fotokopije potrdil o zaključeni izobrazbi
za navedeno osebje
Fotokopije potrdil o opravljenih strokovnih izpitih za navedeno osebje.
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.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-181/2006,
evid. št. JN: ODUPR-38/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predhodno
informativno
obvestilo: 2006/s 12-013485 z dne 16. 1. 2006;
2006/s24-026700 z dne 4. 2. 2006.
IIV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 12. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 12.
2006 ob 10.30; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, sejna soba v
VI. nadstropju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da; možnost enkratnega podaljšanja za 12 mesecev; na podlagi 2. točke prvega odstavka
97. člena ZJN-1_UPB1 naročnik lahko odda
javno naročilo storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave izvajalcu, ki mu je
naročnik oddal prejšnje naročilo, pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu
projektu, za katerega je bilo oddano prvo
naročilo po javnem razpisu in da od sklenitve
prve pogodbe še niso pretekla tri leta.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-31077/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
SNAGA javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02-3313-551, faks
02-3327-661, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.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 23.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 64/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje v Snaga d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tehnično varovanje ter videonadzor ter fizično in

obhodno varovanje po potrebi, na lokacijah
sedeža družbe na Nasipni ulici 64 ter Zbirnih
centri za odpadke MOM, Metava, na kompostarni, Dogošah, Pobrežje. Celoten obseg je
detajlno opisan v projektni dokumentaciji, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonodajo in razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z zakonodajo in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z zakonodajo in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z zakonodajo in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z zakonodajo in razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, v skladu s področno zakonodajo o osebnem varovanju.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 64/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna. Pridobiti jo je mogoče s pošiljanjem zahtevka na spletni strani: www.snaga-mb.si; okno: javni razpisi ->;
javni razpisi – aktivni javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 11. 2006 do
12. ure, Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64,
2000 Maribor.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik/-i ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2006
ob 13. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
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Ob-31078/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02-3313-551, faks
02-3327-661, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.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 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 63/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovalniške storitve v Snaga d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snaga javno podjetje
d.o.o., Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovalniške storitve v Snaga d.o.o., ki obsega zavarovanje pred vlomom, požarom in
drugimi dogodki, kakor tudi avtomobilsko in
drugo odgovornost. Natančen opis vključno
s količinami je podan v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
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 veljavno zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z veljavno zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z veljavno zakonodajo in 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 63/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna. Pridobiti jo je mogoče s pošiljanjem zahtevka na spletni strani: www.snaga-mb.si; okno: javni razpisi >
javni razpisi – aktivni javni razpisi.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik/i ponudnika, ki je oddal ponudbo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2006
ob 13. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-31104/06
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 01/30-09-901, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000502.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
GC Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš: prenos lege gradbene parcele.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GC Želodnik–Mengeš z
obvoznico Mengeš: prenos lege gradbene
parcele.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: GC Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš: prenos lege gradbene parcele v naslednjem
obsegu:
– dolžina avtoceste 10,4 km,
– dolžina glavne ceste 7,4 km,
– dolžina deviacij, regulacij 6 km,
– parcelacije 50.
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
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tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,046.160 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Redni izpisek iz sodnega registra ali
drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je
vpisan v poslovni register za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe. Ponudnik priloži kot dokazilo po
Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/00 in 1/01 Skl. US) fotokopijo dovoljenja
za opravljanje geodetske dejavnosti.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Potrdilo Ministrstva za finance, DURS,
ki ni starejše od 30 dni do datuma oddaje
ponudbe.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
– Potrdila pristojnega Okrožnega sodišča - gospodarski oddelek, ki ni starejše od
90 dni do datuma oddaje ponudbe, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje spo-
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sobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a in 5.13.).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih za izvedbo
del predmeta pogodbe, nosilcih razpisane
naloge, strokovni sposobnosti. Za priznanje kadrovske sposobnosti mora predložiti
dokaz, da ima ponudnik v kadrovski sestavi
najmanj 6 oseb in od tega najmanj enega
odgovornega geodeta in najmanj dva geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
vodji del in ostalih kadrih, ki je podpisan in
potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega vodjo del in kadre, ki so v delovnem razmerju pri
ponudniku, za kadre, ki so v pogodbenem
razmerju s ponudnikom pa predloži original
sklenjene pogodbe. Iz overjenih kopij delovnih knjižic morajo biti razvidni naslednji
podatki: ime in priimek, strokovna izobrazba
in podatki o zaposlitvi. Ponudnik predloži
za odgovornega geodeta/e fotokopijo obeh
strani izkaznice pooblaščenega inženirja ali
potrdilo/a o vpisu v register pooblaščenih
inženirjev pri pristojni poklicni zbornici, za
geodeta/e s posebnim strokovnim izpitom
za izvajanje geodetskih storitev pa fotokopijo obeh strani geodetske izkaznice.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obsega pogodbenih
del, pogodbenega roka ter izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v
skladu z razpisnimi pogoji in rokom izvedbe
del.
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik na izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki
ga podpiše in potrdi z žigom, priložiti potrdila
v originalu naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1. Za izpolnjevanje tega pogoja mora
ponudnik z referencami (potrjen obrazec/ci
6.2.2.c.1.) naročnika/ov dokazati, da je v
zadnjih petih letih izvedel istovrstna ali podobna dela in sicer najmanj 15 km kategoriziranih cest ali železnic ali najmanj 150 ha
zemljiškokatastrskih novih izmer ali upravnih in pogodbenih komasacij.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000502.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
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Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 6.667 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31105/06
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 01/30-09-901, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000504.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
za gradnjo glavne ceste na odseku Mengeš–Žeje.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja glavne ceste na
odseku Mengeš–Žeje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– preverjanje prejete dokumentacije na
zemljiški knjigi in uskladitev podatkov,
– zbiranje podatkov o postopkih denacionalizacije, komasacije ali drugih nedokončanih postopkih,
– organiziranje cenitev in izdelave cenilnih mnenj sodnega cenilca oziroma izvedenca,
– pridobitev lokacijskih informacij in potrdil o predkupni pravici,
– vodenje predpisanega postopka sporazumevanja z lastnikom nepremičnine,
– pripravo in sklenitev kupoprodajnih pogodb in aneksov v skladu s 97. členom Zakona o urejanju prostora namesto razlastitve
v predpisani obliki, predložitev predloga pogodb oziroma aneksov v parafo, predložitev
pogodb v podpis v zadostnem številu izvodov, prijavo pogodb davčni upravi, organiziranje overitve podpisa prodajalca pri notarju,
predložitev pogodb na DARS v izplačilo in
izvedbo postopka za sklenitev pogodbe po
zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– pripravo in sklenitev pogodb zaradi omejitve lastninske pravice v skladu s
110. členom Zakona o urejanju prostora in
izvedbo postopka sklenitve pogodb,
– pridobitev dokumentacije in pripravo
predloga za postavitev skrbnika lastnikom,
katerih prebivališče ni znano ali predloga
za uvedbo postopka za neznane lastnike
premoženja ter pridobitev podatkov in listin
o morebitnih dedičih zaradi uvedbe postopka dedovanja,
– pripravo in sklenitev predpogodb in izvedbo postopka sklenitve,
– pridobitev drugih dokazil o razpolaganju z nepremičnino za potrebe pridobitve
enotnega dovoljenja za gradnjo v skladu z
veljavnimi predpisi,
– izdelavo in predložitev terminskega
plana črpanja denarnih sredstev za odškodnine naročniku,
– pripravo predloga za razlastitev s prilogami v zadostnem številu izvodov ter vodenje postopka do pravnomočnega dokončanja zadeve,
– pripravo sporazumov o odškodnini,
soglasij ali pogodb za poseg na zemljišče
zaradi raziskav ali drugih pripravljalnih del
ali za začasno uporabo zaradi izvedbe gradbenih del oziroma za druge posege zaradi
sanacije ali rekultivacije zemljišč ter izvedbo
postopka sklenitve sporazumov o odškodnini,
– zagotovitev dostopa do prizadetih parcel ali pridobitev zemljišča za ureditev dostopa,
– pripravo in sklenitev aneksov h pogodbam ter izvedbo postopka sklenitve,
– iskanje in zagotovitev potrebnih nadomestnih kmetijskih ali stavbnih zemljišč,
pripravo menjalne pogodbe in izvedbo postopka sklenitve,
– pripravo zemljiškoknjižnih predlogov
za zemljiškoknjižno ureditev pridobljenih
nepremičnin in nadomestnih nepremičnin,
spremljanje vpisov v zemljiško knjigo ter pripravo ali zagotovitev morebitnih manjkajočih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
listin za vknjižbo (zemljiškoknjižno dovolilo,
izbrisi hipotek ali drugih zaznamb ipd.),
– vodenje evidence o vseh postopkih in
tedensko obveščanje naročnika o doseženih rezultatih ter priprava poročil,
– sodelovanje na narokih, ki jih sklicuje
naročnik, ter na rednih tedenskih koordinacijah med naročnikom in izvajalcem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 593.280 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Redni izpisek iz sodnega registra ali
drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je
vpisan v poslovni register za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe. Ponudnik priloži kot dokazilo po
Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/00 in 1/01 Skl. US) fotokopijo dovoljenja
za opravljanje geodetske dejavnosti.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Potrdilo Ministrstva za finance, DURS,
ki ni starejše od 30 dni do datuma oddaje
ponudbe.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
– Potrdila pristojnega Okrožnega sodišča - gospodarski oddelek, ki ni starejše od
90 dni do datuma oddaje ponudbe, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.

Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a in 5.13.).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki
bodo dela izvajali s podatki o njihovi strokovni izobrazbi.
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno z odgovornim nosilcem del. V kadrovski
sestavi mora imeti univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom ali nepremičninskega posrednika, ki ima
licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja
ter da ponudnik izpolnjuje pogoje po 24.
členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/03). V primeru, da
posrednik ni univ. dipl. pravnik, mora imeti
ponudnik v svoji kadrovski sestavi univ. dipl.
pravnika. Oseba, ki jo ponudnik navaja kot
odgovornega nosilca razpisanih del, mora
biti univ. dipl. pravnik ali nepremičninski posrednik z licenco pristojnega ministrstva za
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, ki mora za priznanje kadrovske
sposobnosti imeti delovne izkušnje od 1. 1.
2003 naprej s področja sklepanja pogodb za
dosego javne koristi v skladu z ZUreP (Ur. l.
RS, št. 110/02).
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan
in potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju
pri ponudniku. Za kadre, ki pri ponudniku
niso v delovnem razmerju pa original sklenjene podjemne pogodbe. Za odgovornega
nosilca del priloži ponudnik izpolnjeno in
podpisano potrdilo na obrazcu 6.2.2.a.1.
Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali odločbe o vpisu v register
odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik
overjeno fotokopijo odločbe o licenci iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne
izobrazbe in overjeno fotokopijo odločbe o
vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in overjeno fotokopijo delovne
knjižice. V primeru, da posrednik ni univ.
dipl. prav. pa overjeno fotokopijo diplome in
delovne knjižice. Iz overjenih kopij delovnih
knjižic morajo biti razvidni naslednji podatki:
ime in priimek, strokovna izobrazba in podatki o zaposlitvi;
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– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obsega pogodbenih
del, pogodbenega roka ter z izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom
izvedbe del;
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti original
potrdila naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1, da je v zadnjih petih letih izvedel
dela, ki so enaka najmanj polovici razpisanega števila pogodb oziroma aneksov iz
točke II., postavka A in B obrazca ponudbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije in
polovici razpisanih zemljiškoknjižnih predlogov iz točke II., postavka G istega obrazca
ponudbe. Naročniki, katerih potrdila ponudnik priloži, so lahko pravne osebe javnega
ali zasebnega prava. Za istovrstna dela bo
naročnik upošteval dela, enaka kot so dela,
ki so predmet tega razpisa, za podobna dela
pa vsak nakup in prodajo nepremičnin.
– podatke o tehnični sposobnosti za izvedbo del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.d. s podatki o računalniški opremi, ki je podpisan in potrjen z žigom. Naročnik
bo za izpolnjevanje tega pogoja upošteval, da
ima ponudnik ustrezno računalniško opremo,
če razpolaga vsaj z enim računalnikom s tiskalnikom ter ustrezno programsko opremo,
kot so operacijski sistemi Windows, Microsoft
Office ipd. in elektronsko pošto.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000504.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
Cena: 6.000 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 5.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31106/06
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 01/30-09-901, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000505.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
za gradnjo glavne ceste na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja glavne ceste
na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico
Mengeš.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– preverjanje prejete dokumentacije na
zemljiški knjigi in uskladitev podatkov,
– zbiranje podatkov o postopkih denacionalizacije, komasacije ali drugih nedokončanih postopkih,
– organiziranje cenitev in izdelave cenilnih mnenj sodnega cenilca oziroma izvedenca,
– pridobitev lokacijskih informacij in potrdil o predkupni pravici,
– vodenje predpisanega postopka sporazumevanja z lastnikom nepremičnine,
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– pripravo in sklenitev kupoprodajnih pogodb in aneksov v skladu z 97. členom Zakona o urejanju prostora namesto razlastitve
v predpisani obliki, predložitev predloga pogodb oziroma aneksov v parafo, predložitev
pogodb v podpis v zadostnem številu izvodov, prijavo pogodb davčni upravi, organiziranje overitve podpisa prodajalca pri notarju,
predložitev pogodb na DARS v izplačilo in
izvedbo postopka za sklenitev pogodbe po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– pripravo in sklenitev pogodb zaradi
omejitve lastninske pravice v skladu s 110.
členom Zakona o urejanju prostora in izvedbo postopka sklenitve pogodb,
– pridobitev dokumentacije in pripravo
predloga za postavitev skrbnika lastnikom,
katerih prebivališče ni znano ali predloga
za uvedbo postopka za neznane lastnike
premoženja ter pridobitev podatkov in listin
o morebitnih dedičih zaradi uvedbe postopka dedovanja,
– pripravo in sklenitev predpogodb in izvedbo postopka sklenitve,
– pridobitev drugih dokazil o razpolaganju z nepremičnino za potrebe pridobitve
enotnega dovoljenja za gradnjo v skladu z
veljavnimi predpisi,
– izdelavo in predložitev terminskega
plana črpanja denarnih sredstev za odškodnine naročniku,
– pripravo predloga za razlastitev s prilogami v zadostnem številu izvodov ter vodenje postopka do pravnomočnega dokončanja zadeve,
– pripravo sporazumov o odškodnini,
soglasij ali pogodb za poseg na zemljišče
zaradi raziskav ali drugih pripravljalnih del
ali za začasno uporabo zaradi izvedbe gradbenih del oziroma za druge posege zaradi
sanacije ali rekultivacije zemljišč ter izvedbo
postopka sklenitve sporazumov o odškodnini,
– zagotovitev dostopa do prizadetih parcel ali pridobitev zemljišča za ureditev dostopa,
– pripravo in sklenitev aneksov h pogodbam ter izvedbo postopka sklenitve,
– iskanje in zagotovitev potrebnih nadomestnih kmetijskih ali stavbnih zemljišč,
pripravo menjalne pogodbe in izvedbo postopka sklenitve,
– pripravo zemljiškoknjižnih predlogov
za zemljiškoknjižno ureditev pridobljenih
nepremičnin in nadomestnih nepremičnin,
spremljanje vpisov v zemljiško knjigo ter pripravo ali zagotovitev morebitnih manjkajočih
listin za vknjižbo (zemljiškoknjižno dovolilo,
izbrisi hipotek ali drugih zaznamb ipd.),
– vodenje evidence o vseh postopkih in
tedensko obveščanje naročnika o doseženih rezultatih ter priprava poročil,
– sodelovanje na narokih, ki jih sklicuje
naročnik, ter na rednih tedenskih koordinacijah med naročnikom in izvajalcem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 887.400 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno

naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Redni izpisek iz sodnega registra ali
drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je
vpisan v poslovni register za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe. Ponudnik priloži kot dokazilo po
Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/00 in 1/01 Skl. US) fotokopijo dovoljenja
za opravljanje geodetske dejavnosti.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Potrdilo Ministrstva za finance, DURS,
ki ni starejše od 30 dni do datuma oddaje
ponudbe.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
Potrdila pristojnega Okrožnega sodišča
- gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90
dni do datuma oddaje ponudbe, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
drug postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju;
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a in 5.13.).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki
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bodo dela izvajali s podatki o njihovi strokovni izobrazbi.
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno
z odgovornim nosilcem del. V kadrovski sestavi mora imeti univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom ali
nepremičninskega posrednika, ki ima licenco
pristojnega ministrstva za opravljanje poslov
nepremičninskega posredovanja ter da ponudnik izpolnjuje pogoje po 24. členu Zakona
o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS,
št. 42/03). V primeru, da posrednik ni univ.
dipl. pravnik, mora imeti ponudnik v svoji kadrovski sestavi univ. dipl. pravnika. Oseba, ki
jo ponudnik navaja kot odgovornega nosilca
razpisanih del, mora biti univ. dipl. pravnik
ali nepremičninski posrednik z licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov
nepremičninskega posredovanja, ki mora za
priznanje kadrovske sposobnosti imeti delovne izkušnje od 1. 1. 2003 naprej s področja
sklepanja pogodb za dosego javne koristi v
skladu z ZUreP (Ur. l. RS, št. 110/02).
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan
in potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju
pri ponudniku. Za kadre, ki pri ponudniku
niso v delovnem razmerju pa original sklenjene podjemne pogodbe. Za odgovornega
nosilca del priloži ponudnik izpolnjeno in
podpisano potrdilo na obrazcu 6.2.2.a.1.
Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali odločbe o vpisu v register
odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik
overjeno fotokopijo odločbe o licenci iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne
izobrazbe in overjeno fotokopijo odločbe o
vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in overjeno fotokopijo delovne
knjižice. V primeru, da posrednik ni univ.
dipl. prav. pa overjeno fotokopijo diplome in
delovne knjižice. Iz overjenih kopij delovnih
knjižic morajo biti razvidni naslednji podatki:
ime in priimek, strokovna izobrazba in podatki o zaposlitvi.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obsega pogodbenih
del, pogodbenega roka ter z izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom
izvedbe del.
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti original
potrdila naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1, da je v zadnjih petih letih izvedel
dela, ki so enaka najmanj polovici razpisanega števila pogodb oziroma aneksov iz
točke II., postavka A in B obrazca ponudbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije in
polovici razpisanih zemljiškoknjižnih predlogov iz točke II., postavka G istega obrazca
ponudbe. Naročniki, katerih potrdila ponu-

dnik priloži, so lahko pravne osebe javnega
ali zasebnega prava. Za istovrstna dela bo
naročnik upošteval dela, enaka kot so dela,
ki so predmet tega razpisa, za podobna dela
pa vsak nakup in prodajo nepremičnin.
– podatke o tehnični sposobnosti za izvedbo del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.d. s podatki o računalniški
opremi, ki je podpisan in potrjen z žigom.
Naročnik bo za izpolnjevanje tega pogoja
upošteval, da ima ponudnik ustrezno računalniško opremo, če razpolaga vsaj z enim
računalnikom s tiskalnikom ter ustrezno programsko opremo, kot so operacijski sistemi
Windows, Microsoft Office ipd. in elektronsko pošto.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000505.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2006.
Cena: 6.000 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 5.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2006
ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31107/06
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,
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faks 01/30-09-901, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000506.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih
prostorov rušencem zaradi gradnje glavne ceste na odseku Želodnik–Mengeš z
obvoznico Mengeš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnje glavne ceste
na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico
Mengeš.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dela zajemajo:
A. pridobitev objekta s stavbnim in kmetijskim zemljiščem,
B. pridobitev objekta s stavbnim in kmetijskim zemljiščem ter zagotovitev nadomestne gradnje ali nadomestnih stanovanjskih
in drugih prostorov,
C. pridobitev dovoljenja za rušenje
objekta.
Pod tč. A se štejejo rušenci, s katerimi
je sklenjena pogodba za odkup z izplačilom
odškodnine brez zagotavljanja nadomestne
gradnje ali nadomestnih stanovanjskih ali
drugih prostorov ali pridobljena odločba o
razlastitvi brez obveznosti investitorja zagotoviti nadomestno nepremičnino, ter prevzem objekta.
Pod tč. B se štejejo rušenci, s katerimi
je sklenjena pogodba za odkup z izplačilom odškodnine z obveznostjo zagotavljanja nadomestne gradnje ali stanovanjskih
in drugih prostorov oziroma pridobljena odločba o razlastitvi in ima investitor obveznost
zagotoviti nadomestno nepremičnino. Dela
izvajalca del zajemajo tudi naslednje: iskanje in zagotovitev nadomestne nepremičnine, iskanje in zagotovitev nadomestnega
stavbnega zemljišča, izvedbo postopka za
izbiro izvajalca projektne dokumentacije s
soglasji za gradnjo nadomestnega objekta,
nadzor nad izvajalcem del projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja
ter v primeru nadomestne gradnje v imenu
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in za račun rušenca tudi izvedbo postopka
za izbiro izvajalca gradbenih del, nadzor
nad nadomestno gradnjo, dela tehničnega
pregleda objekta in pridobitev uporabnega
dovoljenja za nadomestni objekt ter skrb za
preselitev rušenca ter prevzem objekta.
Dela pod točko C zajemajo izvedbo postopka za izbiro izvajalca del za izdelavo
rušitvenega projekta s soglasji in dovoljenja
za rušenje objekta, vključno s stroški rušitvenega projekta, nadzor nad izvedbo del
ter ureditev komunalnih odklopov objekta.
Izvajalec je dolžan za posameznega
rušenca poleg želja in interesov lastnika,
upoštevati vrednost nepremičnin oškodovanca ter pripraviti predlog, ki ga bo mogoče glede na višino pripadajoče odškodnine
realizirati.
Izvajalec je dolžan za rušence, ki bodo
rešeni pod točko B, z nadomestno gradnjo
pridobiti soglasje naročnika za izbor izvajalca projektne dokumentacije ter v roku 30 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe
pripraviti:
– terminski plan razrešitve posameznega objekta po fazah,
– izračun (kalkulacijo) celotne investicije
z dinamiko koriščenja sredstev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 996.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Redni izpisek iz sodnega registra ali
drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je
vpisan v poslovni register za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe. Ponudnik priloži kot dokazilo po
Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/00 in 1/01 Skl. US) fotokopijo dovoljenja
za opravljanje geodetske dejavnosti.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Potrdilo Ministrstva za finance, DURS,
ki ni starejše od 30 dni do datuma oddaje
ponudbe.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
– Potrdila pristojnega Okrožnega sodišča - gospodarski oddelek, ki ni starejše od
90 dni do datuma oddaje ponudbe, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden
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katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju;
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a in 5.13.).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki
bodo dela izvajali s podatki o njihovi strokovni izobrazbi.
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno z odgovornim nosilcem del. V kadrovski
sestavi mora imeti univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom ali nepremičninskega posrednika, ki ima
licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja
ter, da ponudnik izpolnjuje pogoje po 24.
členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1) – Ur. l. RS, št. 72/06).
V primeru, da posrednik ni univ. dipl. pravnik, mora imeti ponudnik v svoji kadrovski
sestavi univ. dipl. pravnika.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan
in potrjen z žigom ponudnika in overjene
fotokopije delovnih knjižic za odgovornega
nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju pri ponudniku.
Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali odločbe o vpisu v register
odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik
overjeno fotokopijo odločbe o licenci iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne
izobrazbe in overjeno fotokopijo odločbe o
vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in overjeno fotokopijo delovne

knjižice. V primeru, da posrednik ni univ.
dipl. prav., pa overjeno fotokopijo diplome in
delovne knjižice. Iz overjenih kopij delovnih
knjižic morajo biti razvidni naslednji podatki:
ime in priimek, strokovna izobrazba in podatki o zaposlitvi.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih
je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z navedbo naročnika,
pogodbene vrednosti, obseg pogodbenih
del, pogodbenega roka ter z izjavo ponudnika, da je razpisana dela sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom
izvedbe del,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti original
potrdila naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1, da je v zadnjih petih letih izvedel dela pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestitve
drugih nepremičnin, ki so enaka najmanj
polovici razpisanega števila objektov iz točke II., postavka A in B obrazca ponudbe, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Za
istovrstna oziroma podobna dela iz točke
6.2.2.c, se šteje pridobivanje stanovanjskih
hiš s spremljajočimi objekti, poslovnih ali industrijskih objektov za gradnjo cest in drugih
infrastrukturnih objektov.
– podatke o tehnični sposobnosti za izvedbo del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.d. s podatki o računalniški
opremi, ki je podpisan in potrjen z žigom.
Naročnik bo za izpolnjevanje tega pogoja
upošteval, da ima ponudnik ustrezno računalniško opremo, če razpolaga vsaj z enim
računalnikom s tiskalnikom ter ustrezno programsko opremo, kot so operacijski sistemi
Windows, Microsoft office ipd. in elektronsko
pošto
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000506.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
Cena: 6.000 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 5.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31109/06
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 01/30-09-901,
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000514.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna premoženjskopravna ureditev
AC odseka Vučja vas–Beltinci z južno
zbirno cesto in R1/230.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odseka Vučja vas–Beltinci z južno zbirno cesto in R1/230.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
701.22.2.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– preverjanje prejete dokumentacije na
zemljiški knjigi in uskladitev podatkov ter
pridobitev historičnih zemljiškoknjižnih izpiskov;
– pripravo preglednice, iz katere so razvidne že odkupljene površine za potrebe
gradnje avtocestnega odseka, ki je predmet
dokončne premoženjskopravne ureditve,
površine, ki so bile glede na geodetske od-

ločbe dokončne odmere tega avtocestnega
odseka za izgradnjo dejansko uporabljene,
ter razlika v teh površinah, kar je predmet
dokončne premoženjskopravne ureditve;
– pridobitev lokacijskih informacij in potrdil o predkupni pravici;
– organiziranje cenitev in izdelave cenilnih mnenj sodnega cenilca oziroma izvedenca;
– izdelavo in predložitev terminskega
plana črpanja denarnih sredstev za odškodnine naročniku;
– sklenitev ustreznih pogodb oziroma
aneksov za dokončno premoženjsko pravno ureditev v skladu s 97. členom Zakona
o urejanju prostora, v predpisani obliki in
zadostnih izvodih, na podlagi poračuna iz
druge alinee, predložitev predloga pogodb
oziroma aneksov v parafiranje pooblaščenemu zastopniku naročnika, predložitev
pogodb oziroma aneksov v podpis pogodbenim strankam ter organizacija overitve
podpisov na pogodbah oziroma aneksih, prijava pogodb oziroma aneksov davčni upravi, predložitev pogodb oziroma aneksov na
DARS v izplačilo;
– pridobitev drugih listin potrebnih za dokončno premoženjskopravno ureditev oziroma dokončno preknjižbo površin, uporabljenih za gradnjo, na Republiko Slovenijo;
– sklepanje sporazumov o odškodnini;
– zagotovitev dostopa do prizadetih parcel, pridobitev potrebnega zemljišča;
– dokončno zemljiškoknjižno ureditev
zadev, kot so naslednja opravila: priprava zemljiškoknjižnih predlogov za vknjižbo
pridobljenih nepremičnin ali nadomestnih
nepremičnin, spremljanje vpisov v zemljiški knjigi, zagotovitev manjkajočih listin ali
potrdil, izbrisov hipotek ali drugih bremen,
zaznamb in podobno;
– vodenje evidence o vseh postopkih in
tedensko obveščanje naročnika o doseženih rezultatih,
– pripravo tedenskih poročil in zbirnih
poročil o rešenih in nerešenih zadevah ter
predlogov za uvedbo ustreznih postopkov
– sodelovanje na narokih, ki jih sklicuje
naročnik, ter na rednih tedenskih koordinacijah med naročnikom in izvajalcem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 430.920 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Redni izpisek iz sodnega registra ali
drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je
vpisan v poslovni register za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe. Ponudnik priloži kot dokazilo po
Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS št.
8/00 in 1/01 Skl. US) fotokopijo dovoljenja
za opravljanje geodetske dejavnosti.
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– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Potrdilo Ministrstva za finance, DURS,
ki ni starejše od 30 dni do datuma oddaje
ponudbe.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
– Potrdila pristojnega Okrožnega sodišča
- gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90
dni do datuma oddaje ponudbe, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
drug postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo
leto (za velike in srednje družbe po ZGD) ali
fotokopijo izkaza poslovnega izida in bilančnega dobička oziroma izgube za preteklo
leto (za male družbe podjetja in samostojne
podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu s Pravilnikom o načinu predložitve letnih poročil
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov o načinu objave letnih
poročil in o načinu obveščanja registrskega
sodišča o javni objavi letnih poročil (Ur. l. RS,
št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih pred
mesecem oddaje ponudbe ter podatki o plačilni sposobnosti v enakem obdobju;
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b);
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi;
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a in 5.13.).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki bodo
dela izvajali s podatki o njihovi strokovni izobrazbi.
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno z odgovornim nosilcem del. V kadrovski
sestavi mora ponudnik imeti univerzitetnega
diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom ali nepremičninskega posrednika, ki ima licenco pristojnega ministrstva za
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja ter, da ponudnik izpolnjuje pogoje
po 24. členu zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/03). V primeru,
da posrednik ni univ. dipl. pravnik, mora imeti
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ponudnik v svoji kadrovski sestavi univ. dipl.
pravnika. Oseba, ki jo ponudnik navaja kot
odgovornega nosilca razpisanih del, mora
biti univ. dipl. pravnik ali nepremičninski posrednik z licenco pristojnega ministrstva za
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, ki mora za priznanje kadrovske
sposobnosti imeti delovne izkušnje od 1. 1.
2003 naprej s področja sklepanja pogodb za
dosego javne koristi v skladu z Zurep (Ur. l.
RS, št. 110/02).
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan in
potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju pri
ponudniku, za kadre, ki pri ponudniku niso
v delovnem razmerju pa original sklenjene
podjemne pogodbe. Za odgovornega nosilca
del priloži ponudnik izpolnjeno in podpisano
potrdilo na obrazcu 6.2.2.a.
Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem
izpitu ali odločbe o vpisu v register odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik overjeno
fotokopijo odločbe o licenci, iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne izobrazbe in
overjeno fotokopijo odločbe o vpisu v imenik
nepremičninskih posrednikov za opravljanje
poslov nepremičninskega posredovanja in
overjeno fotokopijo delovne knjižice. V primeru, da posrednik ni univ. dipl. prav. pa
overjeno fotokopijo diplome in delovne knjižice. Iz overjenih kopij delovnih knjižic morajo
biti razvidni naslednji podatki: ime in priimek,
strokovna izobrazba in podatki o zaposlitvi.
– podatke o pogodbah v izvajanju, ki jih je
ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner
v skupni ponudbi z navedbo naročnika, pogodbene vrednosti, obsega pogodbenih del
in pogodbenega roka ter z izjavo ponudnika,
da je razpisana dela sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom izvedbe del.
6.2.2.c: popis istovrstnih ali podobnih del,
kot so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je
ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner
v skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti potrdilo
naročnika/ov teh del (enega naročnika ali
skupaj toliko potrdil naročnikov, da izpolni
pogoj iz te točke) na obrazcu 6.2.2.c.1, da je
v zadnjih petih letih izvedel dela, ki so enaka
številu razpisanih pogodb oziroma aneksov
iz točke II., postavka A obrazca ponudbe, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije in
polovici razpisanih zemljiškoknjižnih predlogov iz točke II., postavka C istega obrazca
ponudbe. Naročniki, katerih potrdila ponudnik priloži, so lahko pravne osebe javnega
ali zasebnega prava. Za istovrstna dela bo
naročnik upošteval dela, ki so predmet tega
razpisa, za podobna dela pa vsak nakup in
prodajo nepremičnin.
– podatke o tehnični sposobnosti za izvedbo del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.d. s podatki o računalniški
opremi, ki je podpisan in potrjen z žigom.
Naročnik bo za izpolnjevanje tega pogoja
upošteval, da ima ponudnik ustrezno računalniško opremo, če razpolaga vsaj z enim
računalnikom s tiskalnikom ter ustrezno programsko opremo, kot so operacijski sistemi
Windows, Microsoft office ipd. in elektronsko
pošto.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000514.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2006.
Cena: 6.000 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 5.000 SIT. Kupci
razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni
pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu
razpisne dokumentacije, je kupec dolžan
plačati razpisno dokumentacijo v znesku,
ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-30334/06
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.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektron-

ska 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,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Tajništvo,
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 32/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
drogovi impregnirani (ca. 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.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 17. 11. 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 32/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/548-50-23).
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 11. 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: 17. 11.
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: Darko Žvikart,
univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-209, GSM
041/797-252.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-30524/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Milena Lavrin Arh, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava gradbenega materiala – pesek in
beton.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 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 10% 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 dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-

trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: 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.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 11. 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 Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 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. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2006
ob 10.15, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-30807/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
bozidar.govedic@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – splošni del;
Božidar Govedič, tel. 02/22-00-157 – tehnični
del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
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nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sekundarna oprema za RTP Koroška vrata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– objekt.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
2) Kratek opis: zaščita in vodenje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
98,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 6 mesecev.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
2) Kratek opis: meritve električne energije.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 6 mesecev.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
2) Kratek opis: meritve kakovosti električne energije.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
3,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 6 mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost javnega razpisa:
111,000.000 SIT brez DDV;
– sklop A: 98,000.000 SIT,
– sklop B: 10,000.000 SIT,
– sklop C: 3,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 89 točk,
2. reference – 5 točk,
3. garancijski rok – 4 točke,
4. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del, Božidar Govedič, tel. 02/22-00-157 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-30826/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
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faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: JNVV – 09B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodomerov za hladno vodo.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
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: navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT veljavnost bančne garancije
60 dni od datuma za odpiranje ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjeno izjavo (5.1 izjava), da ima
ponudnik veljavno registracijo za opravljanje
dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpolnjeno izjavo (5.1 izjava), da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidacijskem postopku; v zadnjih
petih ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano
s poslovanjem ali pravnomočno odločbo s
katero bi bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeno izjavo
(5.1 izjava), da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
priložiti obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3,
ne starejši od 30 dni od datuma razpisa.
III.2.1.4) Drugi podatki: predložitev izjav
točka 5, 6, 7, 11 iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 60 točk,
2. garancijska doba 25 točk,
3. plačilni pogoji 10 točk,
4. rok dobave 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-09B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006 do 9.
ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2006
ob 10. uri; Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-30827/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-010 B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup električne energije 2.233.834 kWh
za leto 2007.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odjemna mesta električne
energije na katerih nastopa Mariborski vodovod j.p. d.d. kot upravičeni odjemalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: električna energija 2.233.834 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zahteva se finančno zavarovanje za resnost
ponudbe 5% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
storitve v roku 60 dni po dobavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, kar dokazuje z izpiskom iz sodišča oziroma potrdilom, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izdaja pristojni davčni urad,
če je registriran pri davčnem uradu;
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, kar dokazuje z izpiskom iz
sodne ali druge ustrezne evidence oziroma
lastno izjavo ponudnika, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bi pravnomočno obsojen, kar dokazuje s potrdilom ministrstva,
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pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega namen
ali posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja, da ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni uveden kateri koli drugi
postopek, podoben navedenemu postopku
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, kar dokazuje z izpiskom iz
sodne ali druge enakovredne evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste davke, kijih mora
poravnati, kar dokazuje s potrdilom, da je
poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni ali drug pristojno organ države, kjer
ima ponudnik sedež; potrdilo mora biti v originalu in ne starejše kot 30 dni od datuma,
določenega za oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON1 in BON2, ali izkaz banke ali
druge specializirane institucije, iz katere so
razvidni podatki o finančnem stanju podjetja
in morebitnem blokiranju računa (dokazilo:
izjava o neblokiranem transakcijskem računu);
2. izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe;
3. izjavo ponudnika, da vodilni delavci v
preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da bo ponudnik, ne glede na že
sklenjene ponudbe, v primeru da bo izbran,
sposoben dobaviti električno energijo, ki je
bila predmet razpisa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-010 B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006 do 10.
ure; Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
2000 Maribor.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 4. 12. 2006
ob 12. uri; Mariborski vodovod j.p d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-30828/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,

2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: JNVV_08B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava litoželeznih duktilnih cevi in fazonov.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
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: navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 1,000.000 SIT.
Veljavnost bančne garancije je 60 dni od
odpiranja ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjeno izjavo (5.1 izjava), da ima
ponudnik veljavno registracijo za opravljanje
dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpolnjeno izjavo (5.1 izjava), da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidacijskem postopku; v zadnjih petih letih ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
povezano s poslovanjem ali pravnomočno
odločbo s katero bi bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnjeno izjavo (5.1 izjava), da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve; priložiti obrazec BON 1,
BON 2 ali BON 3, ne starejši od 30 dni od
datuma razpisa.
III.2.1.4) Drugi podatki: predložitev izjav
točka 5, 6, 7 in 11 iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 60 točk,
2. garancijska doba 25 točk,
3. plačilni pogoji 10 točk,
4. rok dobave 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-08B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 12. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR račun
04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2006
ob 11. uri; Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-30932/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
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/OP-17/2006-ident
229110.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava merilno krmilnih naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v specifikaciji razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od datuma obojestranskega podpisa do 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti posameznega sklopa in veljavnostjo do 6. 1. 2007,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 3. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od datuma
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
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– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti ponudbe.
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 6. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika, št. faksa ponudnika in naziv javnega
naročila, in sicer vsak delavnik med 9. in 13.
uro v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na
sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 9. uri; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj.
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: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Gradnje
Št. 0002094
Ob-30333/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Jazbec, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-20-700,
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faks +386/1/58-20-701, elektronska pošta:
Milan.jazbec@geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1. Dvig dokumentacije
po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/40/2006/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja merilno regulacijske postaje
MRP Ježica – RV33.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja merilno regulacijske postaje MRP Ježica – RV 33.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 180 dni od oddaje naročila (za vsak
sklop); začetek november 2006 in konec
maj 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo opravljena dela plačeval
na osnovi računov, ki jih bo izvajalec izstavljal za uspešno izvedena dela mesečno.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
– Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
– Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
– Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: povprečni letni prihodek ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih
je moral biti večji od 500,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik, mora imeti v zadnjih 3 letih
realizirani vsaj dve gradnji na področju gradnje plinovodov in merilno regulacijskih postaj, tlačne stopnje nad 16 barov v vrednosti
nad 25,000.000 SIT.
– Ponudnik mora imeti v lasti ali najemu
gradbeno mehanizacijo in opremo za izved-

bo naročila oziroma imeti sklenjen sporazum o sodelovanju za peskanje.
– Ponudnik mora imeti ustrezno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti.
– Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
in s polnim delovnim časom zaposlenega
vsaj enega odgovornega vodjo del z najmanj 6. stopnjo izobrazbe tehnične smeri
in vsaj dve vodji del najmanj 5. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, ki bosta zadolžena
za izvedbo javnega naročila in izpolnjujeta
pogoje po ZGO in sta vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice
Slovenije.
– Ponudnik mora izvesti gradnjo najkasneje v 180 koledarskih dnevih od sklenitve
pogodbe.
– Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. rok dobave in montaže,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/40/2006/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 12.30.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 8/3510/2006
Ob-30887/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Roman Plahutnik, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: roman.plahutnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., vložišče, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
01/474-25-11, faks 01/474-24-42, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 177/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev poslovnih prostorov v IV.
nadstropju poslovne stavbe Hajdrihova
2, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe IV. nadstropje poslovne
stavbe Hajdrihova 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 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 izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– rok izvedbe mora biti krajši od 90 dni
od dneva veljavnosti pogodbe oziroma
obojestransko usklajenega roka za začetek del,
– izjavo ponudnika, da bo v 10 dneh po
podpisu pogodbe predložil vse zavarovalne
police za zavarovalne vrste opredeljene v 8.
točki pogodbe,
– zagotavljanje stalne prisotnosti vodje
gradbišča,
– zagotoviti stalno prisotnost delavca, ki
je že delal na podobnih delih ali objektih pri
katerih računalniška in telekomunikacijska
oprema dela neprekinjeno,
– urediti gradbeni električni priključek in
svoj montažni WC,
– hrupna dela opravljati izven rednega
delovnega časa ELES-a,
– izvajalec si mora organizirati delo tako,
da upošteva, da na objektu ni prostora za
skladiščenje materiala,
– odstranitev materiala se izvaja s sprotnim odvozom (kontejner),
– postavitev fasadnega dvigala za odvoz
in dovoz materiala,
– protiprašno ščitenje fasade, stopnišča,
naprav in prostorov,

– zavarovanje naravnega kamna pred
poškodbami v avli, na stopnišču in vhodu v
zgradbo. Morebitne poškodbe popraviti na
svoje stroške,
– zagotoviti dnevno čiščenje stopnišča,
vhoda in okolice objekta,
– ponudnik mora zagotoviti neprekinjeno
obratovanje naprav v TK prostoru v teku
izvajanja gradbenih, strojnih in elektro del
(zaščita proti prahu, vodi, zagotovitev normalne delovne temperature),
– ponujena oprema ne sme biti slabše
kvalitete od navedene referenčne opreme v
tehničnih specifikacijah,
– plačilni rok je najmanj 60 dni od dneva
izstavitve računa,
– garancijski rok za gradbena dela in inštalacije je 10 let, za ostala opravljena dela
in opremo je najmanj 4 leta (48 mesecev)
od komisijsko ugotovljenega prevzema del
in opreme,
– dela se bodo izvajala 7 dni v tednu
(tudi sobote in nedelje, praznike, dela proste dni),
– pogodbene obveznosti morajo biti
opravljene v skladu z okoljevarstveno zakonodajo (v skladu s šestnajsto alineo 10.
točke v pogodbi).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 177/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: (5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun
št. 02924-0017900956, sklic na sklep št.
177/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 11. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: oddaja ponudbene dokumentacije: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Storitve
Ob-30652/06
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 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
popravilo črpalk eksplozijsko varne izvedbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 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 10% 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: ne.
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 27. 11. 2006.
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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: 27. 11. 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. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 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: 26. 10. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-30856/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-011S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
program spremljanja kvalitete pitne vode
- notranji nadzor.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ožje in širše območje Maribora, Hoče in Miklavža.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 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: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opre-
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mo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 60 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: potrdilo DURS o
poravnanih davkih; BON 1, BON 2 ali BON
3 ali izjavo banke o prometu na transakcijskem računu v preteklem in tekočem letu
in izjavo banke, da račun ponudnika v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. Dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za
oddajo ponudbe (razen za BON 1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 75%,
2. dosedanje reference – 25%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-011S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 12. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun 04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 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. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2006
ob 13. uri, Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-30931/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1 iz priloge (IA).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-16/2006 ident
229111.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje servisa in overitev merilno-krmilnih naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevzem merilno-krmilnih naprav na naslovu naročnika, izvajanje
servisa in overitev na naslovu izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od datuma obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 1,000.000 SIT in veljavnostjo do 4. 2.
2007,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 31. 1. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od datuma
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP),
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev,
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o prevzemu merilno – krmilnih naprav,
– o roku izvedbe storitev,
– o plačilnem roku,
– o roku veljavnosti ponudbe,
– o takojšnji odpravi pomanjkljivosti
oziroma nepravilnosti,
– o garanciji za izvedene storitve,
– o servisnih posegih,
– opis postopka sledljivosti etalonov,
– pogodba sklenjena z Uradom RS za
meroslovje,
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– akreditacijska listina za izvajanje kontrole električnih števcev in stikalnih ur.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-16/2006ident 229111.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel.
04/20-83-689 (Peter Kovačič) ali po telefaksu 04/20-83-315 in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov
za izdelavo razpisne dokumentacije v višini
10.000 SIT (skupaj z DDV), na transakcijski račun št. 25100-9700516198, z obvezno
navedbo identifikacijske (davčne) številke
ponudnika, št. faksa ponudnika in naziv javnega naročila, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj. Naročnik
lahko na zahtevo kandidata razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 9. uri; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj.
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: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Javni razpisi
za kvalifikacijo
ponudnikov
Gradnje
Št. 2500/06
Ob-30941/06
Ali so javna naročila, ki spadajo v ta kvalifikacijski sistem, vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, d.d.,
kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik (splošni del) in Roman Ponebšek, dipl. inž. el.

(tehnični del), Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna
oseba: Janko Hribar, vložišče na Slovenska
c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik
med 8. in 12. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114, faks 01/23-12-542,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati prijave za sodelovanje/kandidature: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Oznaka kvalifikacijskega sistema,
ki ga je določil naročnik: JN 05/05.
II.1.2) Predmet kvalifikacijskega sistema
– opis blaga, storitev ali gradenj: izvajanje
gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju
električnega omrežja na območju Elektra
Ljubljana, d.d.
II.1.3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
dobavitelji blaga, izvajalci gradenj ali storitev glede svoje usposobljenosti, in metode,
skladno s katerimi se bodo ti pogoji preverjali in potrjevali:
♦ izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 2);
♦ redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja pristojno Okrožno sodišče, iz katerega
je razvidno, da je podjetje registrirano za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ga izda krajevno pristojni davčni
organ. Takšen dokument se zahteva tudi za
morebitne podizvajalce;
♦ potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem;
♦ dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejši od 30 dni, glede na
datum oddaje vloge;
♦ pisna izjava ponudnika o izdanih pravnomočnih odločbah v zvezi z njegovim poslovanjem (priloga št. 3);
♦ bonitetno informacijo (bodisi BON1 ali
BON 2 ali BON 1/P) ali potrdila vseh bank,
pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski
račun;
□ pisna izjava ponudnika sposobnosti
(priloga št 4), s katero skupaj z eventuelnim
podizvajalcem dokazuje prosto kadrovsko
zmogljivost usposobljenih delavcev (s priloženim seznamom delavcev za izvedbo naročila) in zadostno tehnično opremljenost za
izvedbo naročila, kar dokazuje s seznamom
o tehnični opremljenosti;
♦ pisna izjava ponudnika o upoštevanju
zahtev 22. in 24. člena Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (priloga št. 5);
♦ pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe (priloga 6);
♦ pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih (priloga št 7);
♦ pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa (priloga št. 8);
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♦ pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1 (priloga št. 9);
□ dokazilo (pozitivno referenčno potrdilo)
dejanskega izvajalca razpisanih del (ponudnik ali v ponudbi navedeni podizvajalec),
da je v zadnjih 3 letih uspešno zgradil skupno dolžino kabelskih kanalizacij z jaški ne
krajšo od 500 m s petimi jaški oziroma postavil 20 lesenih ali betonskih drogov, po
vzorcu priloge št. 10;
♦ pisno izjavo o skupnem nastopanju
(priloga št. 11);
● pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost in bo
izbran v drugi fazi izvedbe tega postopka,
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti (priloga št. 12);
● pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za pro
izvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in o zagotovitvi
garancij (priloga št. 13);
● vzorec krovnega sporazuma, ki ga
mora ponudnik podpisati in žigosati ter parafirati vsako njegovo stran posebej.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
♦ dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
□ pogoj lahko ponudniki v primeru predložitve skupne ponudbe izpolnjujejo kumulativno.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231000, glavni besednjak, dodatni predmeti: 45231400-9.
IV.1.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/05.
IV.1.2) Ali to obvestilo šteje kot povabilo
k oddaji ponudb: ne.
IV.1.3) Trajanje kvalifikacijskega sistema:
nedoločen čas trajanja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se katero koli javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz
sredstev EU: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Naročnik skladno z določbami 71. člena
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB 1)
objavlja, da še vedno poteka kvalifikacijski
sistem za izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na
območju Elektra Ljubljana d.d.
Kvalifikacijski sistem je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7641/05.
Vsi na novo zainteresirani ponudniki
lahko predložijo vloge za predmetno javno
naročilo na način, ki je določen v objavi kvalifikacijskega sistema.
Ponudnik lahko odda vlogo kadarkoli od
objave kvalifikacijskega sistema do konca
njegove veljavnosti.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Storitve
Št. 2501/06
Ob-30942/06
Ali so javna naročila, ki spadajo v ta kvalifikacijski sistem, vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Ire-
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na Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, d.d.,
kontaktni osebi: Damjan Čoš (tehnični del)
in Irena Homovc Gačnik (splošni del), Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna
oseba: Janko Hribar, vložišče na Slovenska
c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik
med 8. in 12. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114, faks 01/23-12-542,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati prijave za sodelovanje/kandidature: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Oznaka kvalifikacijskega sistema,
ki ga je določil naročnik: JN 30/04.
II.1.2) Predmet kvalifikacijskega sistema
– opis blaga, storitev ali gradenj: izvajanje
posekov in čiščenja podrasti na trasah
elektroenergetskih vodov na območju
družbe Elektro Ljubljana, d.d.
II.1.3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
dobavitelji blaga, izvajalci gradenj ali storitev glede svoje usposobljenosti, in metode,
skladno s katerimi se bodo ti pogoji preverjali in potrjevali:
♦ izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 2);
♦ redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja pristojno Okrožno sodišče, iz katerega
je razvidno, da je podjetje registrirano za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ga izda krajevno pristojni davčni
organ. Takšen dokument se zahteva tudi za
morebitne podizvajalce;
♦ potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem;
♦ dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejši od 30 dni, glede na
datum oddaje vloge;
♦ pisna izjava ponudnika o izdanih pravnomočnih odločbah v zvezi z njegovim poslovanjem (priloga št. 3);
♦ bonitetna informacija (bodisi BON1 ali
BON 2 ali BON 1/P) ali potrdila vseh bank,
pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski
račun;
□ pisna izjava ponudnika o sposobnosti
(priloga št. 4), s katero skupaj z eventuelnim
podizvajalcem dokazuje prosto kadrovsko
zmogljivost usposobljenih delavcev (s priloženim seznamom delavcev za izvedbo naročila) in zadostno tehnično opremljenost za
izvedbo naročila, kar dokazuje s seznamom
o tehnični opremljenosti;
♦ pisna izjava ponudnika o upoštevanju
zahtev 22. in 24. člena Zakona o varnosti in
zdravja pri delu (priloga št. 5);
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♦ pisna izjava ponudnika, da mu zakon ne
prepoveduje sklenitve pogodbe (priloga 6);
♦ pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih (priloga št 7);
♦ pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa (priloga št. 8);
♦ pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10 tč. 23. čl. ZJN-1 (priloga
št. 9);
□ dokazilo (pozitivno referenčno potrdilo)
dejanskega izvajalca razpisanih del (ponudnik ali v ponudbi navedeni podizvajalec),
da je v zadnjih 3 (treh) letih uspešno opravil
razpisana dela pod elektroenergetskimi vodi
na najmanj 10 ha (100.000 m2), po vzorcu iz
priloge št. 10;
♦ pisna izjava o skupnem nastopanju
(priloga št. 11);
● pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost in bo
izbran v drugi fazi izvedbe tega postopka,
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti (priloga št. 12);
● vzorec krovnega sporazuma, ki ga
mora ponudnik podpisati in žigosati ter parafirati vsako njegovo stran posebej.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
♦ dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
□ pogoj lahko ponudniki v primeru predložitve skupne ponudbe izpolnjujejo kumulativno.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211300-5, glavni besednjak, dodatni
predmet: 77211400-6.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B, 27-druge
storitve.
Kategorija storitve: 27.
IV.1.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 30/04.
IV.1.2) Ali to obvestilo šteje kot povabilo
k oddaji ponudb: ne.
IV.1.3) Trajanje kvalifikacijskega sistema:
nedoločen čas trajanja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se katero koli javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz
sredstev EU: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Naročnik skladno z določbami 71. člena
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB 1)
objavlja, da še vedno poteka kvalifikacijski
sistem za izvajanje posekov in čiščenja podrasti na trasah elektroenergetskih vodov na
območju družbe Elektro Ljubljana d.d.
Kvalifikacijski sistem je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27405/04 in Uradnem listu Evropske unije št. 2004/S 199-170174 z dne
12. 10. 2004.
Vsi na novo zainteresirani ponudniki
lahko predložijo vloge za predmetno javno
naročilo na način, ki je določen v objavi kvalifikacijskega sistema.
Ponudnik lahko odda vlogo kadarkoli od
objave kvalifikacijskega sistema do konca
njegove veljavnosti.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2502/06
Ob-30943/06
Ali so javna naročila, ki spadajo v ta kvalifikacijski sistem, vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Maja
Bačnik, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, d.d.,
kontaktni osebi: Maja Bačnik (splošni del)
in Janez Skok, univ. dipl. inž. el. (tehnični
del), Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
01/23-04-283, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna
oseba: Janko Hribar, vložišče na Slovenska
c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik
med 8. in 12. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114, faks 01/23-12-542,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/kandidature: Elektro
Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Maja Bačnik, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
II.1.1) Oznaka kvalifikacijskega sistema,
ki ga je določil naročnik: JN 17/04.
II.1.2) Predmet kvalifikacijskega sistema
– opis blaga, storitev ali gradenj: izvajanje
strokovnega nadzora gradbenih in elektromontažnih del na območju družbe
Elektro Ljubljana, d.d.
II.1.3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
dobavitelji blaga, izvajalci gradenj ali storitev glede svoje usposobljenosti, in metode,
skladno s katerimi se bodo ti pogoji preverjali in potrjevali:
♦ izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 2);
♦ redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja pristojno Okrožno sodišče, iz katerega
je razvidno, da je podjetje registrirano za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ga izda krajevno pristojni davčni
organ. Takšen dokument se zahteva tudi za
morebitne podizvajalce;
♦ dokazilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem;
♦ izjava ponudnika o izdanih pravnomočnih odločbah v zvezi z njegovim poslovanjem (priloga št. 3);
♦ bonitetno informacijo BON1, BON 2,
BON 1/P) ali potrdila vseh bank, pri katerih
ima ponudnik odprt transakcijski račun;
● pisna izjava ponudnika o sposobnosti
(priloga št. 4);
♦ pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe (priloga 5);
♦ pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih (priloga št 6);
♦ pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa (priloga št. 7);
♦ pisna izjava o upoštevanju obveznosti
iz 10 tč. 23. čl. ZJN-1 (priloga št. 8);
□ referenčna potrdila o že uspešno izvedenih strokovnih nadzorih za podobne
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objekte, ki so predmet razpisa, v zadnjih
treh letih v skupni vrednosti opravljenih del
strokovnega nadzora vsaj 3.000.000,00 SIT
(priloga št. 9);
● pisno izjavo vseh soponudnikov o skupnem nastopanju (priloga št. 10);
□ dokazilo, da ima ponudnik oziroma njegovi podizvajalci zaposlene ali je v pogodbenem razmerju z vsaj dvema strokovnima
osebama gradbene ter tremi osebami elektro stroke, vpisanimi v imenik pooblaščenih
inženirjev IZS;
● vzorec okvirnega sporazuma, ki ga
mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako njegovo stran posebej ter ga žigosati.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
♦ dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
□ pogoj lahko ponudniki v primeru predložitve skupne ponudbe izpolnjujejo kumulativno.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B, 27-druge
storitve.
Kategorija storitve: 27.
IV.1.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 17/04.
IV.1.2) Ali to obvestilo šteje kot povabilo
k oddaji ponudb: ne.
IV.1.3) Trajanje kvalifikacijskega sistema:
nedoločen čas trajanja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se katero koli javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz
sredstev EU: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Naročnik skladno z določbami 71. člena
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB 1)
objavlja, da še vedno poteka kvalifikacijski
sistem za izvajanje strokovnega nadzora
gradbenih in elektromontažnih del na območju družbe Elektro Ljubljana d.d.
Kvalifikacijski sistem je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12562/04 (objava) in 77 z dne 16. 7.
2004, Ob-19496/04 (popravek objave).
Vsi na novo zainteresirani ponudniki
lahko predložijo vloge za predmetno javno
naročilo na način, ki je določen v objavi kvalifikacijskega sistema.
Ponudnik lahko odda vlogo kadarkoli od
objave kvalifikacijskega sistema do konca
njegove veljavnosti.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-30337/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Vlado Geršak, Gregorčičeva ulica 3,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-615,
faks 03/54-34-614, elektronska pošta: Javna.narocila@szozc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-DIR/06-350-II.
II.5) Kratek opis: dobava sanitetnega,
laboratorijskega, zobozdravstvenega in
RTG materiala po sklopih:
1. Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«
Žalec:
Sklop 1. Ostali sanitetni material, material
za nego ran in razkužila
Sklop 2. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
2. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah:
Sklop 1. Ostali sanitetni material
Sklop 2. Zavojni in obvezilni material
Sklop 3. Material za nego ran
Sklop 4. Razkužila
Sklop 5. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
Sklop 6. Stomatološki material
Sklop 7. Material za zobotehniko
3. Zdravstveni dom Sevnica:
Sklop 1. Sanitetni material
Sklop 2. Material za nego ran
Sklop 3. Razkužila in dezinficiensi
Sklop 4. Rentgenski material
Sklop 5. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
Sklop 6. Stomatološki material
4. Zdravstveni dom Šentjur pri Celju:
Sklop 1. Sanitetni material
Sklop 2. Laboratorijski material
Sklop 3. Zobozdravstveni material
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja vrednost
skupine blaga.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zdravstveni dom »Dr.
Jožeta Potrate« Žalec, sklop 1. Ostali sanitetni material, material za nego ran in razkužila: 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 10,759.465,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Zdravstveni dom »Dr.
Jožeta Potrate« Žalec, sklop 2. Laboratorijski material in diagnostična sredstva: 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 9,942.676,89 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, sklop 1. Ostali sanitetni material:
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 6,006.604,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, sklop 2. Zavojni in obvezilni
material: Profarmakon international d.o.o.,
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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 5,104.654,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, sklop 3. Material za nego ran: 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 12,412.780,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, sklop 4. Razkužila: Combic d.o.o.,
Podnanos 70, 5272 Podnanos, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,557.607,23 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, sklop 5. Laboratorijski material in
diagnostična sredstva: 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 21,760.864,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, sklop 6. Stomatološki material:
Studio 33 Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,178.548,81 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, sklop 7. Material za zobotehniko:
Studio 33-Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,777.113,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10: Zdravstveni dom
Sevnica, sklop 1. Sanitetni material: 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 5,329.521,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Zdravstveni dom Sevnica, sklop 2. Material za nego ran: 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 724.710 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12: Zdravstveni dom
Sevnica, sklop 3. Razkužila in dezinficiensi:
Dentacom d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320
Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 652.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13: Zdravstveni dom
Sevnica, sklop 4. Rentgenski material: Interexport d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 530.780 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: Zdravstveni dom Sevnica, sklop 5. Laboratorijski material in diagnostična sredstva: Laboratorijska tehnika
Burnik d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 358.650,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15: Zdravstveni dom
Sevnica, sklop 6. Stomatološki material:
Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,627.271,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16: Zdravstveni dom
Šentjur pri Celju, sklop 1. Sanitetni material:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,962.570,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17: Zdravstveni dom Šentjur pri Celju, sklop 2. Laboratorijski material: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
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 1,883.361,51 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18: Zdravstveni dom Šentjur pri Celju, sklop 3. Zobozdravstveni material: 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 1,793.376,04 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: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10316/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije
Št. 430-43/2006-025
Ob-30341/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vodice, kontaktna oseba: Miran Sirc, univ.
dipl. org., Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, Slovenija, tel. 01/833-26-10, faks 01/833-26-30,
elektronska pošta: sprejemna@vodice.si, internetni naslov: www.vodice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-43/2006.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
električne energije za Občino Vodice,
njene javne zavode in javna podjetja za
obdobje 36 mesecev (1. 10. 2006 do 30. 9.
2009).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V primeru dveh ponudnikov z enako ponudbeno ceno, bo izbran ponudnik, ki je ponudil daljši plačilni rok, v primeru enakosti
tudi tega kriterija pa ponudnik, ki ima v zadnjih 3 izkazanih letih boljšo bonitetno oceno
(obrazec BON – 1/P).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-43/2006: Elektro Ljubljana javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Robert Jelenc, Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27,
faks 01/430-69-15, elektronska pošta: robert.jelenc@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: http://www.elektro-ljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,457.961,19 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: 430-43/2006-024.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23215/06 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Občina Vodice
Ob-30342/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Blanka Primec, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-70, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
3122.43.0.0-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000402/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
dieselsko-agregatnih (DEA) vtičnic pred
predori.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 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. 000402/2006: IMP, d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22517/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Št. 16/2006
Ob-30344/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Alenka Rednjak, urad župana in splošnih zadev, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-14, faks 03/896-16-54, elektronska pošta: informatika@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: JN B-7/2006.
II.5) Kratek opis
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Nabava računalniške opreme za leto 2006
Oznaka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vrsta računalniške opreme

Strežnik
Brezžično omrežje
Komunikacijska omara
Monitor LCD 17''
Monitor LCD 19''
Osebni računalnik 1
Osebni računalnik 2
Tiskalniki
Multifunkcijski tiskalnik
Prenosni računalnik 1
Prenosni računalnik 2
Dodatna oprema

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT (za vse sklope).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN – B-07/2006: sklop 1, 2, 3, 5,
8, 10: Trend Net d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Hrovat, Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/586-30-33, faks 03/586-19-70, elektronska pošta: info@trendnet.si, internetni
naslov: www.trendnet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena:
1. sklop: 4,020.756,20 SIT,
2. sklop: 256.815,75 SIT,
3. sklop: 633.969,85 SIT,
5. sklop: 158.760 SIT,
8. sklop: 1,377.202 SIT,
10. sklop: 3,326.481 SIT.
Valuta 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
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:
sklop 6, 7, 11, 12: Gorenje d.d., Program
Point, kontaktna oseba: Darja Vrečar, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/988-28-92, faks 03/988-28-93, elektronska pošta: servis.point@gorenje.si, internetni naslov: www.gorenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena:
6. sklop: 719.922 SIT,
7. sklop: 295.548 SIT,
11. sklop: 898.992 SIT,
12. sklop: 777.624 SIT.
Valuta 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
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:
sklop: 9: Ectrl, Informacijske tehnologije,
d.o.o., kontaktna oseba: Sebastjan Kelgar,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 03/490-11-12, faks 03/490-11-10, elektronska pošta: support@ectrl.com, internetni naslov: www.ectrl.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena:

Ocenjena vrednost
po sklopih

4,000.000
300.000
600.000
900.000
200.000
800.000
300.000
800.000
1,800.000
3,800.000
900.000
600.000
15,000.000
9. sklop: 1.852.252,80 SIT.
Valuta 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
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: sklop: 4: Comware d.o.o. Računalniški
inženiring, kontaktna oseba: Samo Kobal,
Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-94-74, faks 01/520-94-80, elektronska pošta: servis@comeware.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena:
4. sklop: 858.000 SIT.
Valuta 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega 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: Številka javnega
naročila: 465-08-008/2006-271 - 07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 65/06, z dne 23. 6. 2006, spremembe, št. 77/06, 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: 18. 10. 2006.
Mestna občina Velenje
Ob-30525/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.11.14.20.-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 36.12.10.00-5.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 009/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup pisarniškega
pohištva in stolov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
41,000.000 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. RTV 009/2006-1L-ODP/B:
sklop A – nakup in montaža pisarniškega
pohištva: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Jože Breznik, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-22-67, faks
01/436-34-41.
Sklop B – nakup pisarniških stolov:
Boma proizvodnja, inženiring in trgovina
opreme d.o.o., kontaktna oseba: Boris Masten, Kraška 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-02-00, faks 05/731-02-05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 009/2006-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006; Ob-13847/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-30619/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/70-00-313, faks
05/726-18-10, elektronska pošta: marina.vidmar@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil v času od 1. 10.
2006 do 30. 9. 2009.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago in
živila po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– sveža zelenjava in sadje,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
– ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,592.840 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, plačilni rok, fiksnost ponudbenih
cen in druge ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – I. skupina: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,910.808 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 06/1 – II. skupina:
meso, mesni izdelki: Dolmes d.o.o., Postojna, Za Sovičem 12, Postojna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 977.154,91 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – III. skupina: ribe
in konzervirane ribe: Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19.571,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – IV. skupina:
sveža zelenjava in sadje: Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,582.212,10 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. JR 06/1 – V. skupina:
zmrznjena in konzervirana zelenjava ter
sadje: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.918,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – VI. skupina: sadni sokovi in sirupi: 1. sklop – sirupi Opoj sokovi d.o.o., Suhadole 49a, 1218 Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 677.826 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – VII. skupina:
kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski
izdelki: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Tovarniška c. 14, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,642.303 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – VIII. skupina:
ostalo prehrambeno blago: Mercator d.d.,
Slovenčeva 25, Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,677.068,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Osnovna šola Antona Globočnika
Postojna
Ob-30620/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/70-00-313, faks
05/726-18-10, elektronska pošta: marina.vidmar@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava kurilnega olja –
extra lahko EL 65.000 litrov letno v času od
1. 10. 2006 do 30. 9. 2009.
II.5) Kratek opis: kurilno olje – extra
lahko EL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,105.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/2: Petrol d.d. Dunajska c. 50, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9.490.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Osnovna šola Antona Globočnika
Postojna
Ob-30621/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, 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) 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: izbira dobavitelja bagra na
kolesih z dvižno kabino za nakladanje v drobilec odpadkov za deponijo Tenetiše.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izbira dobavitelja tovarniško novega bagra na kolesih za nakladanje in
sortiranje odpadkov v drobilec odpad-

kov z hidravlično dvižno kabino, moč
motorja ca. 100 kW.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno, garancijo,
plačilne pogoje, rok dobave in servisiranje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7/2006: Avtek d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Cukrov, Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
+386/1/78-18-210, faks +386/1/78-60-089,
elektronska pošta: mailbox@avtek-doo.com,
internetni naslov: http://avtek.cat.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 53,015.462 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: 7/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22782/06 z dne 11. 8. 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: 17. 10. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-30657/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.20.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-043/2006-1L-POG/B.
II.5) Kratek opis: nakup tujih revij in
časopisov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
19,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-043/2006-1L-POG/B:
Distriest izvozno uvozno trgovsko podjetje
d.o.o., kontaktna oseba: Adriano Zavadlal,
Partizanska 75a, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/73-42-147, faks 05/73-00-480.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,342.321 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-043/2006-1LPOG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 9. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-30665/06
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: Jože Kanduč, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-244,
faks +386/1/29-14-806, elektronska pošta:
joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00–1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
50/2006 – INFO.
II.5) Kratek opis: dobava 409 licenc za
osebne računalnike (»desktop«) v okviru
pogodbe Microsoft Enterprise Agreement
(EA) v portfelju, ki vključuje licence:
– MS Office 2003 in vsi nasledniki tega
produkta izdani s strani Microsofta v času
trajanja sporazuma EA,
– MS Windows XP Professional in vsi
nasledniki tega produkta izdani s strani
Microsofta v času trajanja sporazuma EA,
– MS Core CAL – odjemalske licence, ki
vključujejo Windows CAL, Exchange CAL in
SharePoint Portal Server CAL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,000.000 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. 50/2006 – INFO: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Helena Porenta, Leskoškova c. 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-201,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 106,955.210,94 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, Ob-20340/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 2010-23/2006-02/05
Ob-30671/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, kontaktni osebi: David Cafnik,
u.d.i.g. in Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektron-

ska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje,
blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501, 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z ureditvijo okolja,
dobava in postavitev bivalnih enot na »Studencih« v Mariboru.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo za izdelavo platoja namenjenega za postavitev devetih bivalnih enot,
ureditev okolice z internimi cestami in
dobavo ter montažo devetih montažnih
bivalnih enot na izdelan plato.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: javno naročilo št. 2010-23/2006-02/05 z
dne 28. 7. 2006 ni bilo oddano.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena edine ponudbe:
86,876.132,58 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21455/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: na podlagi prvega
odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih v zvezi z 4. členom Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno,
neprimerno ali nesprejemljivo (Ur. l. RS, št.
33/04) in na podlagi 77. člena istega zakona
je ugotovljeno, da ponudbena cena bistveno presega višino zagotovljenih sredstev za
predmetno javno naročilo. Posledično je prispela ponudba nesprejemljiva.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 430-72/2006/25
Ob-30681/06
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.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske
opreme, št. 430-72/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave blaga je Ministrstvo
za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93
a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, in sicer obsega naslednje sklope:
– sklop 1: osebni računalniki za MNZ,
– sklop 2: osebni računalniki za GPU,
– sklop 3: osebni računalniki specializirani za GPU,
– sklop 4: prenosni računalniki za MNZ,
– sklop 5: prenosni računalniki za GPU,
– sklop 6: monitorji za GPU,
– sklop 7: monitorji specialni za GPU,
– sklop 8: tiskalniki za MNZ,
– sklop 9: tiskalniki za GPU,
– sklop 10: skenerji za GPU,
– sklop 11: omrežna oprema za GPU,
– sklop 12: projektorji za GPU,
– sklop 13: strojna oprema za GPU.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 516,796.871,76 SIT z 20% DDV:
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-72/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 31/06 Ob-8383/06
z dne 24. 3. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
46/06
Ob-12753/06 z dne 5. 5. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Osebni računalniki za MNZ
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drago.leben@unistarlc.si, tel. +386/1/475-55-06,
internetni naslov: faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25,850.000 SIT z 20% DDV:
Skupna končna vrednost naročila:
26,493.546 SIT z 20% DDV:
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Osebni računalniki za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Simt
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: zdravka.zalar@simt.si, tel.
+386/1/786-62-00, internetni naslov: faks
+386/1/786-42-02.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
222,408.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
167,015.160 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Osebni računalniki specializirani
za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: EC
d.o.o., Metelkova 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: zavadlav@ecdoo.si, tel.
+386/1/434-15-42, internetni naslov: faks
+386/1/433-10-27.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,920.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,309.048 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Prenosni računalniki za MNZ
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. +386/1/585-52-00,
faks +386/1/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,125.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,444.010 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Prenosni računalniki za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Simt
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: zdravka.zalar@simt.si, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80,157.600 SIT z 20% DDV:
Skupna končna vrednost naročila:
65,728.716 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Monitorji za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drago.leben@unistarlc.si, tel. +386/1/475-55-06,
faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 14,790.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,567.708,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem : ne.
Št. naročila: 8
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Naslov: Tiskalniki za MNZ
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drago.leben@unistarlc.si, tel. +386/1/475-55-06,
faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,024.940 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,562.986,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Tiskalniki za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drago.leben@unistarlc.si, tel. +386/1/475-55-06,
faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 104,039.400 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
93,115.764 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Skenerji za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Liko
Pris d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, e-pošta: jernej.pristavec@likopris.si, tel.
+386/1/750-64-00, faks +386/1/750-64-84.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost:
15,741.600 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,678.400 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Omrežna oprema za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL
Podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@NIL.si, tel. +386/1/474-65-00,
faks +386/1/474-65-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost:
130,879.602 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
84,862.795,56 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Osebni računalniki specializirani
za GPU
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: EC
d.o.o., Metelkova 11, 1000 Ljubljana, Slo-

venija, e-pošta: zavadlav@ecdoo.si, tel.
+386/1/434-15-42, faks +386/1/433-10-27.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 35,720.500,80 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
31,018.737 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in /ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PFS 0512, PFS 0515, PFS 0532.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 13 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 13,
ter ni uspel za sklopa 7 in 12.
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,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 1530/3
Ob-30796/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kontaktna
oseba: Vladka Kožuh Ledinek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-06, faks 02/220-72-72, elektronska pošta: vladka.kozuh@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04_2005/06/07-JN/FERIJR02/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
in komunikacijske opreme:
– sklop 1-1 Osebni računalniki in oprema
za osebne računalnike,
– sklop 1-2 Osebni računalnik,
– sklop 3-1 Monitorji,
– sklop 4-1 Tiskalniki in multifunkcijske
enote,
– sklop 5-1 Strežniški računalnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni – II. faza
postopka.
IV.2) Merila za oddajo:
– preseganje vsebinskih zahtev,
– preseganje garancijskih in servisnih
zahtev,
– ocena preteklega sodelovanja ponudnika,
– dobavni rok,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERI-
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JR02/2006: Madison Systems d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Pšeničnik, Kosarjeva 39,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-77-77,
faks 02/229-77-74, elektronska pošta: matjaz.psenicnik@madison-systems.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 570.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR02/2006: Birotehna d.o.o., kontaktna oseba: Marinka Sever, Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 02/480-16-17, faks
02/480-16-18, elektronska pošta: marinka.sever@birotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 607.100 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. 04_2005/06/07-JN/FERIJR02/2006: Teal d.o.o., kontaktna oseba:
Teodor Ortl, Kidričeva 5, 3270 Laško, Slovenija, tel. 02/229-72-22, faks 02/229-73-33,
elektronska pošta: teodor.ortl@teal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,351.720 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. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9870/06 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: 27. 10. 2006.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Št. 430-651/2006-8
Ob-30813/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 417/2006-PSP
– nakup kriptografske opreme proizvajalca
Business Security.
II.5) Kratek opis: nakup kriptografske
opreme proizvajalca Business Security.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

Št.

IV.1.1.2) Postopek s pogajanje brez
predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 417/2006-PSP:
Miška d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Gruden, Kamnogoriška cesta 23, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-51-50,
faks 01/520-51-85, elektronska pošta: bostjan@miska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 14,025.088,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 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. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-547/2006-56
Ob-30814/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 155/2006-ODP –
Nakup fotokopirnih strojev in uničevalnikov
papirja.
II.5) Kratek opis: nakup fotokopirnih
strojev in uničevalnikov papirja oziroma
dobava in montaža z vzdrževanjem fotokopirnih strojev in dobava uničevalnikov
papirja:
Sklop
01
02
03
04
05
06

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

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

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,573.967,00 SIT z DDV oziroma
55,478.305 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 155/2006-ODP:
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Nakup fotokopirnih strojev in uničevalnikov papirja: za 1. sklop – fotokopirni stroji – 23 kosov: Birotehna d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Lavrenčič, Šmartinska 106,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-37-77,
faks 01/541-44-36, elektronska pošta: bojan.lavrencic@birotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,633.776,80 SIT z
DDV oziroma 7,194.814 SIT brez 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:
javno naročilo št. MORS 155/2006-ODP:
Nakup fotokopirnih strojev in uničevalnikov
papirja: za 2. sklop – fotokopirni stroji – 23
kosov: Konica Minolta Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna c. 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-05-15, faks 01/568-05-69, elektronska pošta: maja.tekavec@konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,450.000 SIT z DDV
oziroma 2,875.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 155/2006-ODP:
Nakup fotokopirnih strojev in uničevalnikov
papirja: za 3. sklop – fotokopirni stroji – 16
kosov: Konica Minolta Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna c. 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-05-15, faks 01/568-05-69, elektronska pošta: maja.tekavec@konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,165.000 SIT z DDV
oziroma 12,637.500 SIT brez 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 155/2006-ODP:
Nakup fotokopirnih strojev in uničevalnikov
papirja: za 4. sklop – fotokopirni stroji – 13
kosov: Konica Minolta Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna c. 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-05-15, faks 01/568-05-69, elektronska pošta: maja.tekavec@konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,280.120 SIT z DDV
oziroma 14,400.100 SIT brez 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 155/2006-ODP:
Nakup fotokopirnih strojev in uničevalnikov papirja: za 5. sklop – fotokopirni stroji
– 3 kosi: Konica Minolta Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna c. 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-05-15, faks 01/568-05-69, elektronska pošta: maja.tekavec@konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,320.000 SIT z DDV
oziroma 3,600.000 SIT brez DDV.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 155/2006-ODP:
Nakup fotokopirnih strojev in uničevalnikov
papirja: za 6. sklop – uničevalniki papirja
– 73 kosov se ponudnik – dobavitelj oziroma
ponudba ne izbere.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-547/2006-56.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22180/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-30848/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
stavbnega pohištva v Domu upokojencev Postojna.
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:
Obnova Kočevje, d.o.o., Trg Sv. Jerneja 4,
1330 Kočevje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,597.405 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30853/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava osnovnih
sredstev in pripomočkov za delo ter
drobnega inventarja za Socialno varstveni zavod Stara Gora.
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:
Atlas oprema, d.o.o., Samova 12a, 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 11,328.248 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30854/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
stavbnega pohištva v Domu starejših občanov Kočevje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,267.470 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:
Obnova Kočevje, d.o.o., Trg Sv. Jerneja 4,
1330 Kočevje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,655.130,64 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30857/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Adamič Dejan, Slovenska 35, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 471-91-24, faks 251-55-16,
elektronska pošta: dejan.adamic@bsi.si, internetni naslov: http://www.bsi.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.10.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-03-IT/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in namestitev
strojne in programske opreme za nadgradnjo SAN sistema Banke Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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: ADD d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-00-21, faks 01/423-50-85, internetni
naslov: http://www.add.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 177,066.976,64 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: Jav-raz-03IT/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-15900/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Banka Slovenije
319
Ob-30888/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba:
Terezija Keršmanc, Pot sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. +386/(0)5/37-34-421,
faks +386/(0)5/37-34-651, elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si, internetni
naslov: www.pb-idrija.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-301/1-2006.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 121,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
01-301/1-2006 - 6., 8. in 10. sklop (vsi sklopi delno): Mercator, d.d., kontaktna oseba:
Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/56-03-334, faks
+386/(0)1/56-03-472, elektronska pošta: lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,677.364 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. 01-301/1-2006 - 1. sklop: Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., kontaktna oseba: Janko Primožič, Vojkova 2, 5280
Idrija, Slovenija, tel. +386/(0)5/37-43-263,
faks +386/(0)5/37-43-273, elektronska pošta: franci.cuk@kgz idrija.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,853.156 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. 01-301/1-2006 - 2. sklop:
Pivka d.d., kontaktna oseba: Darja Kaluža,
Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija, tel. +386/(0)5/731 030, faks +386/(0)5/70-31-031, elektronska pošta: darja.kaluza@pivkap.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,829.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-301/1-2003 - 7. sklop:
Ljubljanske mlekarne, d.d., kontaktna oseba: Bojan Tišler, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/58-81-500,
faks +386/(0)1/58-81-886, elektronska pošta: info@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,817.280 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. 01-301/1-2006 - 6.,
8. in 10. sklop (vsi sklopi delno): Droga
Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan
Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/47-21-500, faks
+386/(0)1/47-21-504, elektronska pošta:
dusan.urbajs@drogakolinska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,140.297 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. 01-301/-2006 - 9. in 10. sklop
(oba delno): Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. +386/(0)1/36-01-550,
faks +386/(0)1/36-01-570, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 797.020 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. 01-301/1-2006
- 5. sklop in 9. skop (delno): Mlinotest
d.d., kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/(0)5/36-44-509, faks
+386/(0)5/36-44-516, elektronska pošta:
jana.krasna@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,586.035 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.
01-301/1-2006 - 4. sklop in 6. sklop (delno):
Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. +386/(0)1/53-09-160,
faks +386/(0)1/53-09-160, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,011.270 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. 01-301/1-2006 - 3.
sklop: Mesarstvo Podobnik, kontaktna oseba: Ivan Podobnik, Čeplez 012, Čeplez,
5282 Cerkno, Slovenija, elektronska pošta:
ivan.podobnik@siol.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,562.984 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:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 67 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18773/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Št. 33/7-22
Ob-30953/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta. 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500,
faks 03/56-26-122, elektronski naslov:
sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si.
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: medicinska oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,610.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja vrednost
ponudbe-predračun za posamezno vrsto
medicinske opreme, glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo medicinska oprema – 2 kom
perfuzor, EKG aparat,: AMS Meding d.o.o.
Trgovina-inženiring, Ljubljanska cesta 6a,
3230 Šentjur.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,753.480 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo medicinska oprema – bifazni
defibrilator z EKG zaslonom in zapisovalnikom: Spes d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,826.808 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 medicinska oprema – videogastroskop s pripadajočo opremo: Olympus
Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,293.159,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo medicinska oprema – pulzni
oksimeter, naprava za segrevanje tekočin:
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Medicotehna d.o.o., Zadobrovška c. 42a,
1260 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,618.012.65 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 medicinska oprema – tehtnica z višinometrom 4 kom, aparat za izvajanje elektroforez: Mikro Polo d.o.o., Lackova
78, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,362.270 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 medicinska oprema – črpalka za enteralno hranjenje: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 153.500 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 medicinska oprema – hemodinamski monitor: Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109,6210 Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,152.550 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:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12052/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 33/7-15
Ob-30954/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta. 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500,
faks 03/56-26-122, elektronski naslov:
sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
ginekološko porodnega ultrazvočnega
aparata s 3D in 4D opcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja vrednost
ponudbe-predračuna za dobavo in montažo ginekološko porodnega ultrazvočnega
aparata s 3D in 4D opcijo, glede na merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo dobava in montaža ginekološko porodnega ultrazvočnega aparata s 3D
in 4D opcijo: Medias International d.o.o.,
Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,328.416,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-9853/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-31079/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: SŽ
– Železniška tiskarna Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Janko Brezovar, Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/231-15-70, faks 01/431-62-82.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.56.12.10-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup rabljenega tiskarskega ofset stroja.
II.5) Kratek opis: nakup rabljenega tiskarskega ofset stroja znamke Heindelberg SORM-Z.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– leto izdelave,
– število odtisov,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Kadox d.o.o., kontaktna oseba: Dolores Kalčič, Majde Šilčeve 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/515-01-30,
faks 01/515-01-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,771.842,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 85 z dne 11. 8. 2006,
Ob-23003/06.
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. 10. 2006.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
Ob-31083/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: BSC
– Poslovno podporni center d.o.o. Kranj,
kontaktna oseba: Helena Cvenkel, Cesta
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/281-72-30, faks 04/281-72-49, elektronska pošta: info@bsc-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.10.00-7; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.24.13.10-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup računalniške strojne,
programske in ostale tehnične opreme.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
strojne, programske in ostale tehnične
opreme in postavitev spletne strani VEM
Gorenjska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 80 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– odzivni čas za servisiranje do 8 točk,
– plačilni rok do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: računalniška
strojna, programska in ostala tehnična oprema: Creatim Ržišnik Perc d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Perc, Delavska 24, 4208
Šenčur, Slovenija, tel. 04/279-18-00, faks
04/279-18-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,926.796,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: postavitev spletne strani VEM Gorenjska: Creatim Ržišnik
Perc d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Perc,
Delavska 24, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/279-18-00, faks 04/279-18-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,903.999,24 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17166/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev

EU: da, Projekt Vse na enem mestu (OneStop-Shop).
VI.7) Drugi podatki: za 2. sklop: oprema
za komunikacijo, zajem, obdelavo, pošiljanje in arhiviranje podatkov naročnik ni prejel
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2006.
BSC – Poslovno podporni center d.o.o.
Kranj
Št. 961-08/2006
Ob-31129/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.21.40.00-2; 30.21.33.00-8;
30.26.00.00-9; 30.23.32.31-9; 33.45.21.00-4;
30.24.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-08/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme po sklopih ter dobava in postavitev računalniške opreme 1. sklopa pri
končnem uporabniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,000.000 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. 961-08/2006 za
1., 3., 6. in 9. sklop: ASKPRO, d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Vito Molan, Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/239-11-70, faks 01/239-11-90, elektronska pošta: vito.molan@askpro.si, internetni
naslov: www.askpro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,515.960 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. 961-08/2006 za 2., 4.,
5., 7. in 8. sklop: S&T Hermes plus d.d.,
kontaktna oseba: Marko Bura, Nika Perko,
Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, faks 01/585-52-01,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,304.149 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: 961-08/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22141/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: Jaril Lavrenčič Direktor sektorja IT.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Gradnje
Št. 011-04-2004

Ob-31111/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Ureditev
križišča Naklo, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 110-111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30225/06, se popravi točka V.1.1. in se
pravilno glasi:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska 20,
4000 Kranj.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Ob-30335/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka Drobnič, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-46, faks
01/893-82-30, elektronska pošta: nevenka.drobnic@siol.net, internetni naslov:
www.kocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo; regionalna/lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE – 50/502/502,6.
II.5) Kratek opis: posodobitev in dograditev obstoječe centralne čistilne naprave Kočevje v končni kapaciteti 28000
PE, upravljanje čistilne naprave v času
poskusnega obratovanja, šolanje bodočega upravljalca v času poskusnega
obratovanja ter vzpostavitev vseh potrebnih pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): med 830,000.000 in 880,000.000
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. 354-42/2006: Primorje
d.d., kontaktna oseba: Stane Trebižan, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-00-00, faks 05/369-03-10, elektronska pošta: stanet@primorje.si, internetni
naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 820,813.060,36 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: 10%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-4879/06 z dne 24. 2. 2006 in
Ob-10579/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Občina Kočevje
Št. 43002-005/2006
Ob-30336/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sveta Ana, kontaktna oseba: Viktor
Kapl, Sveta Ana v Slovenskih Goricah 17,
2233 Sveta Ana v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-58-80, faks 02/729-58-85,
elektronska pošta: obcina@sv-ana.si, internetni naslov: www.sv-ana.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: 43002-005/2006.
II.5) Kratek opis: modernizacija občinske ceste JP 893-560.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 43002-005/2006: Komunala Slovenske gorice d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Bračko, Industrijska ul. 28,
2230 Lenart, Slovenija, tel. 02/720-02-02,
faks 02/720-04-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,532.512,65 SIT;
najnižja ponudba 31,532.512,65 SIT, najvišja ponudba 36,519.195,55 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43002-001/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20004/06 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: 23. 10. 2006.
Občina Sveta Ana
Ob-30508/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l., kontaktna oseba: Robert Rojc, Ulica 15.
maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
663-37-00, faks 663-37-06, elektronska pošta: Robi.rojc@komunalakoper.si.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.24.11.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št.: RI-44/89-06, z dne
16. 6. 2006, 234-JNVV-G/2006.
II.5) Kratek opis:
Predviden obseg del:
– gradnja novega valobrana (dolžine
165 m, širine 5,00 m) s tremi sekundarnimi plavajočimi pomoli dolžine 50 m za ca.
110 novih komunalnih privezov,
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– sanacija starega valobrana dolžine
110 m,
– sanacija obale ob promenadi – ob
stari semedelski cesti,
– poglobitev morskega dna,
– ureditev ekološkega otoka,
– izgradnja strojnih in elekto instalacij
potrebnih za komunalne priveze tako, da
bodo plovila na pomolih oskrbovana s tekočo pitno vodo in električno energijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 720,000.000 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. 234-JNVV-G/2006:
Stavbenik gradbeništvo d.o.o., kontaktna
oseba: Mag. Mitja Petrič, Ulica 15. maja 16,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-38-300,
faks 05/66-38-310, elektronska pošta:
info@stavbenik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 837,485.638,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RI-44/89-06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 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-18018/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.
Ob-30511/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ribnica, kontaktna oseba: Tatjana Dečman-Žagar, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 837-20-24,
faks 836-10-91, elektronska pošta: tatjana.decman-zagar@ribnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-1/2006.
II.5) Kratek opis: OC Breg-izvedba III.
faze ceste in komunalne infrastrukture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo: omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4111-1/2006: Komunalne
gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Rigler, Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje,
Slovenija, tel. 03/165-88-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,689.239 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4111-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 63 z dne 16. 5. 2006,
Ob-16864/06.
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. 10. 2006.
Občina Ribnica
Št. 127/2006
Ob-30513/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Polzela, kontaktna oseba: Eva
Lenko, Polzela 18, 3313 Polzela, Slovenija,
tel. 03/703-34-00, faks 03/572-00-23.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba GOI del pri
obnovi negovalnega oddelka »A«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 123/2006: Remont d.d.,
kontaktna oseba: Marko Balant, Oblakova
30, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-41-00,
faks 03/426-47-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,226.921,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 123/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 23730/2006 z dne 25. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Dom upokojencev Polzela
Ob-30617/06
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) 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): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadstrešnica tribun v Novi
Gorici.
II.5) Kratek opis: izvedba nadstrešnice
tribun na zahodni strani nogometnega
igrišča v Novi Gorici s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,782.715 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-VV-G-2/06-6: Euroinvest
d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Zavrtanik,
Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. +386(0)5/333-27-30,
faks +386(0)5/302-74-52, elektronska pošta:
jernej.zavrtanik@euroinvest.si, internetni
naslov: http://www.euroinvest.si/index.htm.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 177,349.572,75 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: 25%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-VV-G-2/06-6.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24956/06 z dne 8. 9. 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: 26. 10. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 007-12/2006
Ob-30637/06
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: 04/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste LC 354 120 Domajinci–Gornji Črnci–Gerlinci – I. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 80%,
2. reference 20%,
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 35,359.740,57 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. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24628/06 z dne 8. 9. 2006.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Občina Cankova
Ob-30647/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Alenka Smrekar, tel. +38671/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dodatek št. 6 k pogodbi za izvedbo GOI del na objektu stare porodnišnice v
Novem mestu za potrebe UE in inšpekcijskih služb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dodatek št. 6 k pogodbi za izvedbo GOI
del na objektu stare porodnišnice v Novem mestu za potrebe UE in inšpekcijskih služb.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.185,890.720,84 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-151/2006, oznaka javnega naročila
2006/P25.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št.
naročila
2006/P25,
številka
430-151/2006
Naslov: Dodatek št. 6 k pogodbi za izvedbo GOI del na objektu stare porodnišnice v Novem mestu za potrebe UE in
inšpekcijskih služb
V.I) Datum oddaje naročila: 24. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: vodilni partner izvajalec v JV: IMOS d.d.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.majnik@imos.si, tel.
01/473-33-10, internetni naslov: www.imos.si,
faks 01/473-33-78.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetka skupna ocenjena vrednost naročila: 35,117.814,45 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
35,117.814,45 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: Državna revizijska komisija,
Dunajska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
00386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-30661/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Danilo Lončarič, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/843-28-24, faks 02/843-28-50, elektronska pošta: dani.loncaric@slov-bistrica.si, internetni naslov: www.slovenska-bistrica.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: izgradnja 2. OŠ v Slovenski Bistrici.
II.5) Kratek opis: izgradnja 2. OŠ v mestu Slovenska Bistrica – novogradnja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430 – 7/2006: Granit d.d.
Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Peter
Kosi, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-00, faks
02/818-14-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.222,780.440,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430 – 7/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 26. 10. 2006.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 430-112/2006/43
Ob-30675/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Kočevje in PP Ilirska Bistrica ter
izgradnjo nadstreškov na objektih Azilnega
doma, št. 430-112/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Kočevje
in PP Ilirska Bistrica ter izgradnja nadstreškov na objektih Azilnega doma, in
sicer obsega naslednje sklope:
Sklop 1: nadomestna gradnja objekta za
potrebe PP Kočevje, ki zajema naslednja
dela: 1. gradbeno obrtniška dela, 2. strojne
inštalacije, 3. elektro inštalacije – jaki tok, 4.
telekomunikacije.
Sklop 2: izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del na območju nove lokacije
PP Ilirska Bistrica, ki zajema rušenje manjšega obstoječega objekta, rekonstrukcijo
večjega obstoječega objekta, nadomestno
gradnjo prizidka, novogradnjo prizidka in zunanjo ureditev s komunalnimi priključki ter
obsega naslednja dela: 1. rušitvena dela, 2.
gradbeno obrtniška dela, 3.elektro inštalacije in naprave, 4. vodovod in kanalizacija,
5. prezračevanje in klimatizacija, 6. ogrevanje in pohlajevanje, 7. plinska inštalacija in
naprave.
Sklop 3: izdelava in montaža nadstrešnic k obstoječim objektom oziroma med
obstoječimi objekti, iz jeklene vročecinkane konstrukcije pokrite s polikarbonatnimi
usločenimi ploščami vključno z gradbenimi
deli in razsvetljavo in izdelava in montaža
nadstrešnice za 10 koles – vodoravno parkiranje koles.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 849,166.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 1
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Kočevje
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-112/2006: Vegrad d.d., kontaktna oseba: Ivan Knoflič,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/896-21-20, faks +386/3/896-22-33,
elektronska pošta: inzeniring@vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 589,167.688,76 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:
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Informacijska in omrežna oprema: delež
1.1%.
Strojna inštalacijska in elektro inštalacijska dela: delež 24,8%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
Št. naročila: 2
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Ilirska Bistrica
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-112/2006: Vegrad d.d., kontaktna oseba: Ivan Knoflič,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/896-21-20, faks +386/3/896-22-33,
elektronska pošta: inzeniring@vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 460,715.293,50 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:
strojna inštalacijska in elektro inštalacijska
dela: delež 24,8%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
Št. naročila: 3
Naslov: Izgradnja nadstreškov na objektih Azilnega doma
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-112/2006: SPL
d.d., kontaktna oseba: Franc Pirc, Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/473-68-00, faks +386/1/473-68-26,
elektronska pošta: info@spl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,671.999,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-112/2006.
VI.3) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL; da; Uradni list RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006, Ob-9287/06 in Uradni list RS, št. 46 z
dne 5. 5. 2006, Ob-12754/06 (popravek).
VI.4) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; sklopa 1 in 2: Schengenski izvedbeni
načrt, sklop 3: Evropski sklad za begunce.
VI.6) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-30692/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Celje, Trg celjskih knezov
9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke: Janez
Peterman, tel. +386/3/426-57-00, e-pošta: Janez.petermannergetika-ce.si, faks
+386/3/426-56-82.
Internetni
naslov
naročnika:
www.energetika-ce.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

Stran

8614 /

Št.

112 / 3. 11. 2006

– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – faza II – termična obdelava
komunalnih odpadkov – Toplarna Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Celje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Projekt Regionalni Center za ravnanje
z odpadki Celje – Faza II – Termična obdelava komunalnih odpadkov – Toplarna
Celje obsega projektiranje in izgradnjo sežigalne naprave za sežiganje mehansko in
biološko obdelanih komunalnih odpadkov
(20.000 ton/leto) in blata iz komunalne čistilne naprave (5.000 ton/leto), s pripadajočimi
napravami za hrambo in doziranje zgoraj
navedenih odpadkov v kurišče ter za čiščenje dimnih plinov, naprave za izkoriščanje
proizvedene toplote (maksimalno 15 MW),
parnega kotla, parnih agregatov, električnih generatorjev ter gradbenih objektov in
infrastrukture (dovozna cesta, priključki za
vodovod, kanalizacijo, plinovod, vročevod,
na elektro distribucijsko in telekomunikacijsko omrežje).
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
izdelavo projektne dokumentacije PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja),
PIZ (projekt za izvedbo), PID (projekt izvedenih del) in POV (projekt obratovanja
in vzdrževanja), pridobitev gradbenih dovoljenj, izgradnjo, izvedbo poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnih dovoljenj.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.23.00-1, 45.25.12.00-3, dodatni predmeti(-i): 74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 4.462,999.654,99 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/P/PE/001/02.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v UL EU: 2006/S 41-043504 z
dne 1. 3. 2006; številka obvestila v UL RS:
Ob-5295/06 z dne 3. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: številka obvestila v UL EU: 2006/S 133-142502 z dne
15. 7. 2006; številka obvestila v UL RS:
Ob-20384/06 z dne 14. 7. 2006.
Pogodba št. 2005- PE-1-2-01
Naslov: Občina Celje, Trg celjskih knezov 9, SI-3000 Celje
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
v.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano:
KIV Engineering d.o.o. Vransko, Vransko
66, 3305 Vransko, Slovenija, e-pošta: bojan.dobnik@kiv.si, tel. +386/3/703-41-12,
faks +386/3/703-41-50.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.462,999.654,99 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje
– faza II – termična obdelava komunalnih
odpadkov – Toplarna Celje« Št. projekta
2005/SI/16/C/PE/001/02).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Občina Celje
Ob-30806/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktni osebi: Greta
Auguštin, Tanja Ivanušič, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-100,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta: Obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izvedba raziskovalnokaptažno geotermalne vrtine Pusti Gradec
(TVPG-1).
II.5) Kratek opis: izvedba raziskovalno-kaptažne geotermalne vrtine vključno
z vsemi v projektu predvidenimi deli in
materiali.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena (95%) in reference o izvedbi podobnih vrtin za zadnjih 5 let (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ob. 21009/06: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Klenovšek, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-100, elektronska pošta: rth@rth.si,
internetni naslov: www.rth.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,399.923,2 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:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; UL 77 5773-06 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: 25. 10. 2006.
Občina Črnomelj
Ob-30817/06
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) 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): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07/06.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija nadomestne športne dvorane v Športnem parku v Novi Gorici.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 07/06: Euroinvest d.o.o.,
Kromberk, kontaktna oseba: Jernej Zavrtanik, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. + 386/(0)5/333-27-30, faks
+ 386/(0)5/302-74-52, elektronska pošta:
euroinvest@euroinvest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 116,897.880 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: 07/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 94 z dne 8. 9.
2006; Ob-24975/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Javni zavod za šport Nova Gorica
Ob-30821/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: janez.h@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oddaja – rekonstrukcija Dolenje Vrhpolje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija LC
395112 z izgradnjo hodnika za pešce in
avtobusnima postajališčema ter rekonstrukcija JP 895263 z izgradnjo novega
mostu v Dolenjem Vrhpolju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/06: CGP d.d. Novo mesto, kontaktna oseba: Jaklič Gregor, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, 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 67,616.265,98 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: 4/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-30822/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: janez.h@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija Orehovica.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste z novim priključkom in komunalno
kanalizacijo v Orehovici – I. 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:
UNI MIN d.o.o., kontaktna oseba: Pavlin
Darinka, Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,861.283,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-30823/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: janez.h@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija Hrastje.

II.5) Kratek opis: rekonstrukcija LC
395013 s hodnikom za pešce ter izgradnja komunalne kanalizacije v naselju
Hrastje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. 6/06: CGP d.d. Novo mesto, kontaktna oseba: Jaklič Gregor, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,984.018,68 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-30824/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: janez.h@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija Pristava.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste z novim priključkom in komunalno
kanalizacijo na Pristavi – I. faza.
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. 7/06: CGP d.d. Novo mesto, kontaktna oseba: Jaklič Gregor, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,341.153,50 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: 7/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-30825/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: janez.h@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova vodovoda Gor. Stara vas – Gor. Maharovec.
II.5) Kratek opis: obnova vodovoda
Gor. Stara vas–Gor. Maharovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/06: Globevnik Alojz s.p.,
kontaktna oseba: Alojz Globevnik, Gor. Gomila 24, 8310 Šentjernej, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,833.850 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:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-30849/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: adaptacija obstoječega objekta in gradnja prizidka za Varstveno delovni center Polž, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 389,000.000 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:
Gradbeno podjetje Radlje, d.d., Mariborska
c. 40, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 347,411.515,92 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30850/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja Malega doma
Barje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 197,000.000 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: Vegrad, d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 185,844.182,3 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30851/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje
ureditve pri gradnji Varstveno delovnega
centra Ribnica – bivalne enote.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 365,000.000 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:
Gradišče, d.o.o., Cesta 4. maja 80, 1380
Cerknica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 224,146.318,58 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30852/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-34, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: obnovitev komunalnih
priključkov in objekta 5 v Zavodu Prizma,
Ponikve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,000.000 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:
Adaptacije-vzdrževanje, d.o.o., Ribičičeva
ul. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 240,612.509,02 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Primorski Tehnološki Park d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Kerševan, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/393-24-51,
faks 05/393-24-55, elektronska pošta: rajko.kersevan@primorski-tp.si, internetni naslov: www.primorski-tp.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev prostorov Primorskega Tehnološkega Parka v Vrtojbi.
II.5) Kratek opis: ureditev prostorov Primorskega Tehnološkega Parka v Vrtojbi
zajema izvedbo naslednjih del: gradbeno
obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije in informacijsko omrežje,
izdelava tehnične dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 525,938.790 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04- ESRR – MG/PTP
– 08/2006: Primorje d.d., kontaktna oseba:
Srečko Knez, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386(0)5/33-11-600,
faks +386(0)5/33-11-610, elektronska pošta:
srecko.knez@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 488,625.959,18 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: 12%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04- ESRR – MG/PTP
– 08/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23361/06 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; EU sofinanciranje – sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
– ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja – Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Primorski Tehnološki Park d.o.o.
Ob-30917/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za

javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja Policijske postaje Brežice
z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo
obstoječega objekta, številka: 430-340/2005,
številka javnega naročila: 58/05 VV POG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Brežice.
Šifra NUTS: E038.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 678,400.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik:
Gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi
deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta, številka: 430-340/2005, številka javnega naročila: 58/05 VV POG.
Zveza: gradnja Policijske postaje Brežice
z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo
obstoječega objekta; Številka: 430-15/2005,
številka javnega naročila: 17/05 VV, odprti
postopek.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom:
Številka obvestila v UL: Ob-11983/05 z
dne 29. 4. 2005.
Številka obvestila v UL: Ob-22288/05 z
dne 12. 8. 2005.
Št. naročila: Številka: 430-340/2005, številka javnega naročila: 58/05 VV POG
Naslov: Gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 1. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vegrad

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, epošta: dt@vegrad.si, tel. +386/3/896-21-20,
faks +386/3/896-22-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 810,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
678,400.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto ali 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.si, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-30918/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo službe za javna naročila, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja Policijske postaje Brežice
z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo
obstoječega objekta.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: PP
Brežice.
Šifra NUTS: E038.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.

II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi,
obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo
ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta; Številka: 430-15/2005, številka javnega
naročila: 17/05 VV.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005, Ob-11983/05.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 76 z
dne 12. 8. 2005, Ob-22288/05.
Št. naročila: Številka: 430-15/2005, številka javnega naročila: 17/05 VV
Naslov: Gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 10.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se ne odda.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 937,049.000 SIT z 20% DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.si, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-30951/06
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD F45.24.
II.5) Kratek opis: tesnitev dna JV dela
odlagalnega polja s PEHD folijo 2,5 mm.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
1. cena 70%,
2. reference 20%,
3. garancijska doba 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 354-62/2006: HIS
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Hrženjak, Vodovodna 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-36-37, faks 01/658-41-33, elektronska pošta: his@his-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,984.000 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. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25714/06 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-30952/06
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD F45.24.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija infrastrukture v ulici Strma pot v Novi Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 371-172/2006: Ginex International d.o.o., kontaktna oseba: Darko
Šturm, Rejčeva ul. 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/331-00-20, faks 05/331-00-22,
elektronska pošta: uprava@ginex-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75,364.847,20 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:
9. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-250046/06 z dne 8. 9. 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: 27. 10. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-31101/06
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:
454.53.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000071.
II.5) Kratek opis: obnova cestninskih
stez na CP Tepanje, Vransko in Pesnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,000.000 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. CM Celje, d.d., Celje + CPM d.d., Maribor + MAP Trade d.o.o.,
Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Jože
Podergajs, dipl. inž. grad., Lava 42, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70,614.810 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: 2006/000071.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 73-74/06 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: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 430-53/2005-467
Ob-30338/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve. 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-22-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje map in zvezkov.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno naročilo MORS-453/2005-22-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 865.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-467.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-477
Ob-30339/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-23-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje map.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev:
javno
naročilo
MORS-453/2005-23-II. faza OMP: Littera
Picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar,
Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana,
Slovenija, 01/362-52-00, faks 01/362-52-22,
elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 343.800 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-477.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-478
Ob-30340/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/200526-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Slovenska vojaška zgodovina«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-26-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 270.500 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-478.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-30343/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.70.13.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov Geodetske uprave Republike
Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirna vrednost javnega naročila
je 26,000.000 SIT brez DDV za vse sklope skupaj od tega: 1 – Območna geodetska uprava Celje – 3,500.000 SIT; 2 – Območna geodetska uprava Koper 3,500.000
SIT; 3 – Območna geodetska uprava Kranj
– 1,500.000 SIT; 4 – Območna geodetska
uprava Ljubljana – 5,800.000 SIT; 5 – Območna geodetska uprava Maribor – 700.000
SIT; 6 – Območna geodetska uprava Murska Sobota – 2,200.000 SIT; 7 – Območna
geodetska uprava Nova Gorica – 2,300.000
SIT; 8 – Območna geodetska uprava Ptuj
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– 2,100.000 SIT; 9 – Območna geodetska
uprava Sevnica – 2,000.000 SIT; 11 – Območna geodetska uprava Slovenj Gradec
– 2,400.000 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 Čiščenje poslovnih prostorov
Geodetske uprave Republike Slovenije;
1. Območna geodetska uprava Celje: ISS
Servisystem d.o.o., kontaktna oseba: Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov:
http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 367.034,40
SIT, najvišja ponudba: 555.924 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:
2. Območna geodetska uprava Koper:
ISS Servisystem d.o.o., kontaktna oseba:
Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov:
http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 367.252,80
SIT, najvišja ponudba: 391.469,76 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:
3. Območna geodetska uprava Kranj: ISS
Servisystem d.o.o., kontaktna oseba: Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov:
http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 91.200
SIT, najvišja ponudba: 172.800 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:
4. Območna geodetska uprava Ljubljana: ISS Servisystem d.o.o., kontaktna
oseba: Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-33-00, faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov: http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 688.994,40
SIT, najvišja ponudba: 924.000 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:
5. Območna geodetska uprava Maribor:
ISS Servisystem d.o.o., kontaktna oseba:
Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: pro-

daja@si.issworld.com, itnternetni naslov:
http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 42.000
SIT, najvišja ponudba: 77.000 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:
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota: ISS Servisystem d.o.o., kontaktna
oseba: Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-33-00, faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov: http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 246.930
SIT, najvišja ponudba 290.800 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:
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica: ISS Servisystem d.o.o., kontaktna
oseba: Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-33-00, faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov: http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 237.030
SIT, najvišja ponudba: 318.000 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:
8. Območna geodetska uprava Ptuj: ISS
Servisystem d.o.o., kontaktna oseba: Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov:
http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 196.800
SIT, najvišja ponudba: 218.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
9. Območna geodetska uprava Sevnica:
ISS Servisystem d.o.o., kontaktna oseba:
Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov:
http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 194.744,40
SIT, najvišja ponudba: 221.000 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:
10. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec: ISS Servisystem d.o.o., kontaktna
oseba: Franja Nareks, prokuristka, Ptujska cesta 95, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
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02/450-33-00, eaks: 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov: http://www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 120.000
SIT, najvišja ponudba: 237.800,04 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: 43000-23/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 – Območna geodetska uprava Celje: 6; 2 – Območna
geodetska uprava Koper: 3; 3 – Območna
geodetska uprava Kranj: 3; 4 – Območna
geodetska uprava Ljubljana: 5; 5 – Območna geodetska uprava Maribor: 4; 6 – Območna geodetska uprava Murska Sobota:
3; 7 – Območna geodetska uprava Nova
Gorica: 4; 8 – Območna geodetska uprava
Ptuj: 3; 9 – Območna geodetska uprava
Sevnica: 3; 10 – Območna geodetska uprava Slovenj Gradec: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-16946/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.7) Drugi podatki: pri sklopih: sklop 3:
OGU Kranj, sklop 5: OGU Maribor, sklop
8: OGU Ptuj in sklopu 10: OGU Slovenj
Gradec, pa je izbrani ponudnik Upravljalec
d.o.o., odstopil od sklenitve pogodbe, zato
je pogodba sklenjena z drugim najugodnejšim ponudnikom.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-30345/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78,
elektronska pošta: janez.marinko@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7413.00.0.0-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 305/2006.
II.5) Kratek opis: pregled in preizkušanje opreme pod tlakom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 305/2006 – pregled in
preizkušanje opreme pod tlakom: naročnik
ni prejel v postopku oddaje javnega naročila
nobene ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 305/2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16861/06 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: 24. 10. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Ob-30346/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks: +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-12.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
razvoj modulov z novo funkcionalnostjo aplikacije e-VEM verzija 1.1, osnovno vzdrževanje aplikativne programske
opreme in redno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema ter dopolnilno
vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 207,681.540 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-12
Naslov: Razvoj modulov z novo funkcionalnostjo aplikacije e-VEM verzija 1.1,
osnovno vzdrževanje aplikativne programske opreme in redno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema ter dopolnilno
vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema
V.I) Datum oddaje naročila: 15. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. 01/242-80-00, internetni naslov: http://www.src.si/, faks
01/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 197,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
207,681.540 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
intenetni 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. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-366/2006-11
Ob-30623/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-274/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je odkup publikacije »Doktrina SV«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,529.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
odločil, da povabi k oddaji ponudbe ponudnika Defensor d.o.o., Podutiška 148, 1000
Ljubljana. Ponudnik je edini možni izvajalec,
ki lahko izpolni naročilo, saj tudi razpolaga
z avtorskimi materiali z vojaškega področja
kateri bodo uporabljeni v publikaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-274/2006-PSP: Defensor d.o.o., kontaktna oseba: Darko Petelin, Podutiška ulica 148, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-30-41, faks 01/500-30-47,
elektronska pošta: defensor@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 4,534.805,53
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: 430-366/2006-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-480
Ob-30624/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-20-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje slovarja.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-20-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 514.400 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-480.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-30653/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
9011.21.0.0-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000320/2006.
II.5) Kratek opis: praznjenje greznic in
odvoz fekalij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000320/2006: Vičič Rudolf s.p., Zarečica 25, 6250 Ilirska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,564.800 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 320/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19200/06.
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: 26. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-30654/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 7432.10.0.0-5, dodatni predmeti:
7432.11.0.0-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000324/2006.
II.5) Kratek opis: tehtanje vozil v prostem prometnem toku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 000324/2006: Cestel
d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,532.394,22 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 324/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21612/06.
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: 26. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-30687/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Lju-

bljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava investicijske dokumentacije,
opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in gradbenega nadzora za MMP Bistrica ob Sotli.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: MMP Bistrica ob
Sotli.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava investicijske dokumentacije,
opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Bistrica ob
Sotli.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 10,146.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-118/2006, oznaka javnega naročila: ODBISOS-28/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ob-18732/06 z dne
30. 6. 2006.
Št. naročila ODBISOS-28/2006
Naslov: Izdelava investicijske dokumentacije, opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Bistrica ob
Sotli
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško, Slovenija, e-pošta: savaprojekt@savaprojekt.si, tel. +386/7/491-42-00,
faks +386/7/491-42-31.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 27,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,146.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slo-
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venska cesta 54, 1000 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.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: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.si, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-121/2006/14
Ob-30795/06
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.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca za
strokovne in svetovalne storitve- inženirske
storitve, št. 430-121/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Arhitekturne storitve; inženiring storitve
in integrirane inženiring storitve; storitve
urbanističnega načrtovanja in krajinskega
inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega
preizkušanja in analiz.
Glavni kraj izvedbe: PP Lendava, PP Kočevje, PP Rogaška Slatina, PP Ilirska Bistrica, PP Kozina.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba strokovnih in svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in sicer na projektih gradnje objektov PP Lendava, PP
Kočevje, PP Rogaška Slatina, PP Ilirska
Bistrica in PP Kozina.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 39,931.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-121/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
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Obvestilo o naročilu: 2006/37-10218 z
dne 7. 4. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Inženirske storitve na projektu
gradnje PP Lendava
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: proplus@proplus.si, tel.
+386/2/250-41-10, faks +386/2/250-41-35.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 19,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,920.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Inženirske storitve na projektu
gradnje PP Rogaška Slatina
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: proplus@proplus.si, tel.
+386/2/250-41-10, faks +386/2/250-41-35.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,621.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Inženirske storitve na projektu
gradnje PP Ilirska Bistrica
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DDC
svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jana.sommeregger-primožič@ddc.si,
tel.
+386/1/306-81-18, faks +386/1/306-81-70.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 14,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,580.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: inženirske storitve na projektu
gradnje PP Kozina
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DDC
svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jana.sommeregger-primožič@ddc.si,
tel.
+386/1/306-81-18, faks +386/1/306-81-70.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,810.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.2) Dodatne informacije:
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Javni razpis je obsegal 5 sklopov, pri čemer je le-ta uspel za sklope 1, 3, 4 in 5, za
sklop 2 so bila izvedena pogajanja.
Opomba pod točko V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve
pogodbe.
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,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-629/2006-12
Ob-30812/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 404/2006-PSP –
nadgradnja in vzdrževanje programskega
produkta ISOJAN.
II.5) Kratek opis: nadgradnja in vzdrževanje programskega produkta ISOJAN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 404/2006-PSP:
RRC Računalniške storitve, d.d., kontaktna
oseba: Monika Urh, Jadranska 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-85-24, faks
01/425-52-29, elektronska pošta: monika.urh@rrs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 13,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 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. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4301-29/2006
Ob-30858/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Boris Bandelj, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.21.10.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4031-29/2006.
II.5) Kratek opis: postopek s pogajanji
po 1.a točki prvega odstavka 97. člena
ZJN-1 za dograditev, vzdrževanje in administriranje uporabniških programov
(WEB podpora projektu ŠKIS (preimenovan v KPIS), napredovanja (preimenuje
se v Templar), Strospop, register Rega).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-29/2006:
RDesign d.o.o., Glavni trg 36, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, elektronska pošta: info@rdesign.si, internetni naslov:
www.rdesign.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-29/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-30859/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Boris Bandelj, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.21.10.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-28/2006.
II.5) Kratek opis: postopek s pogajanji
po 1.a točki prvega odstavka 97. člena
ZJN-1 za dograditev, vzdržavanje in administriranje uporabniških programov:
stalno strokovno izpopolnjevanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 975.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-28/2006: RDesign,
Glavni trg 36, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, internetni naslov: http://www.rdesign.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 975.000 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: 4301-28/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 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: 9. 10. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-30876/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črna na Koroškem, kontaktni osebi: Mojca Dimnik in Dragica Mazej, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, internetni
naslov: www.crna.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: 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:
90213000-2, dodatni predmeti: 90213000-3,
90213000-6.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca zimske službe na lokalnih in nekategoriziranih občinskih cestah in javnih prometnih površinah v naselju območja Črne
in Žerjava.
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:
Jurij Voler s.p., kontaktna oseba: Jurij Voler,
Javorje 25, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel. 02/82-99-150, 041/640-594.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena:
– za kilometer pluženja, cena za 1 km =
15.190 SIT;
– posipavanje z materialom, cena za
1 km = 19.530 SIT;
– čiščenje in odvoz snega, cena za 1 m3
= 1.193,50 SIT.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Občina Črna na Koroškem
Ob-30889/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Boris Bandelj, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.10.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-30/2006.
II.5) Kratek opis: postopek s pogajanji
po 1.a točki prvega odstavka 97. člena
ZJN-1 za dograditev, vzdrževanje in administriranje uporabniškega programa
PAGAT (štipendije, študijske pomoči,
strokovni izpiti, pripravništvo).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,455.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 4301-30/2006:
Triada d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23 A , 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/510-85-43, faks 01/510-85-45, elektronska pošta: info@triada.si, internetni naslov:
http://www.triada.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,454.167 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-30/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-31080/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Suzana Stražar,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-00, faks 01/478-90-21.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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 predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga 1 B – storitve,
kategorija 27, predmet: druge storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: upravljanje in vzdrževanje
hidromelioracijskih sistemov.
II.5) Kratek opis: predmet oddaje naročila je upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov na območju Slovenije v letu 2006 in 2007. Naročilo obsega
upravljanje in vzdrževanje namakalnih in
osuševalnih sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64 mio SIT na leto.
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. sklop: Pomursko
– prleški: Mura – Vodnogospodarsko podjetje d.d., kontaktna oseba: Franc Bobovec,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci, Slovenija, tel.
02/530-45-10, faks 02/521-13-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2 SIT,
najvišja ponudba: 800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: Podravski: KNP
G.I.Z., kontaktna oseba: Mira Edelbaher,
Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-40-73, faks 02/252-40-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): najnižja ponudba: 2 SIT,
najvišja ponudba: 500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: Koroški: KNP
G.I.Z., kontaktna oseba: Mira Edelbaher,
Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-40-73, faks 02/252-40-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2 SIT,
najvišja ponudba: 500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4. sklop: Savinjsko
– zasavski: Plima d.o.o., kontaktna oseba:
Boris Sirše, Cesta Žalskega tabora 14, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/571-91-19, faks
03/571-55-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 15 SIT,
najvišja ponudba: 540.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop: Dolenjsko
– posavski: KNP G.I.Z., kontaktna oseba:
Mira Edelbaher, Partizanska cesta 6, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-40-73, faks
02/252-40-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 10 SIT,
najvišja ponudba: 500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: Goriški: Kmetijstvo Vipava d.d., kontaktna oseba: Herman
Ušaj, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-24-41,
faks 05/330-24-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 7,15 SIT,
najvišja ponudba: 500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 948/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
Ob-23442/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za 6. sklop:
Centralni in gorenjski ni prejel ponudbe, v
7. sklopu: Obalno – kraško – notranjski pa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ni oddal naročila, ker je bila edina prejeta
ponudba nepravilna.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-31102/06
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.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000081.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri obnovi vozišč na avtocestah v Republiki Sloveniji v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 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:
Tehnični del sestavljajo (Ti):
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ZAG-Zavod za gradbeništvo, Ljubljana, kontaktna oseba: dr. Borut
Petkovšek, univ. dipl. inž. geol., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,568.090,83 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: 2006/000081.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 71/06 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: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-31103/06
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.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000362.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD in PZR
dokumentacije za gradnjo protihrupne
zaščite na odseku Šmarje Sap–Gro
suplje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 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: Provia, d.o.o., Kranj,
kontaktna oseba: Matjaž Brezavšček, univ.
dipl. inž. grad., Mlekarska 11, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,809.150 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: 2006/000362.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 71/06 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: 27. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 87/3389/2006
Ob-30815/06
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: Bo-
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ris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-39-09, faks 01/474-39-02,
elektronska pošta: boris.lagler@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dograditev telekomunikacijskega omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. 129/2006: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-99-462, faks 01/58-99-409.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 160,117.269 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 129/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 160,117.269 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 38/3478/2006
Ob-30922/06
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:
Dankan Kratina, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Dankan Kratina@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 25/2006.
II.5) Kratek opis: nabava merilne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 94,000.000 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. 25/2006: Landis
+ GYR, d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Malovrh, Mlakarjeva ulica 107, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. ++386/1/58-99-462, faks
++386/1/58-99-409, elektronska pošta: Matjaz.malovrh@landisgyr.com, internetni naslov: www.landisgyr.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 93,502.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 25/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 93,502.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe

Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
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.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 2504/06
Ob-30940/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 40/06.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
dvižnih ploščadi (košar) za tovorna vozila Renault Mascott 120.50.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 40/06: Hidravlik Servis,
d.o.o., kontaktna oseba: Damijan Černjač,
Ljubljanska cesta 52, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/720-39-33, faks 05/720-39-34,
elektronska pošta: hidravliks@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70,200.000 SIT;
najnižja ponudba 70,200.000 SIT, najvišja
ponudba 70,200.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 40/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 70,200.000 SIT.
Valuta: 61 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 40/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Ob-30614/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: najem programske
opreme Microsoft.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: RSH d.o.o., kontaktna oseba: Vinko Hrovatič, Ulica 1. junija 3,
1240 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-040,
faks 03/56-26-601.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,218.063 SIT
brez DDV.
Valuta: 61 dni od datuma opravljene storitve in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ca. 16%.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 3.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
49,218.063 SIT brez DDV. Valuta: 61 dni od
opravljene storitve in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
94, Ob-24959/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 2503/06
Ob-30939/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B, št. 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 30/06.
II.5) Kratek opis: zračni korona pregled in zračno snemanje za določanje
geografsko tehničnih podatkov VN in SN
daljnovodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 30/06: C&G d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Furlan, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/28-34-105,
faks 01/28-34-025, elektronska pošta: tomaz.furlan@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,406.955,70 SIT;
najnižja ponudba 49,406.955,70 SIT, najvišja ponudba 49,406.955,70 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. 30/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 49,406.955,70 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 30/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj
(42.c člen)
Ob-30372/06
Javni poziv
za vpis oziroma obnovitev vpisa v
seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi 42.
c člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00 in 2/04) poziva člane OZS,
da se vpišejo v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih naročil; tiste
izvajalce, ki so se vpisali v seznam v preteklem obdobju pa poziva, da po preteku enega leta od datuma vpisa obnovijo svoj vpis
v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj.
Na podlagi 42. c člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1) je Obrtna zbornica Slovenije pooblaščena za vodenje seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih naročil. Med gradnje po določilih ZJN-1
spadajo: splošna dela na področju stavb in
nizkih gradenj ter rušenje, gradnja objektov
ter delov objektov, nizke gradnje, inštalacije
pri gradnjah in zaključna gradbena dela.
V vlogi za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj predlagatelj navede naslednje podatke:
– firmo in sedež,
– ime, priimek ter naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
– matično in davčno številko.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila
o izpolnjevanju pogojev za vpis (stara največ
30 dni), in sicer:
1. potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja za dejavnost gradbeništva
pri pristojnem organu države, v kateri ima
sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb izpisek iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike dokazila o vpisu v poslovni register Slovenije ni potrebno prilagati, podatke
pridobi Obrtna zbornica Slovenije;
2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni

ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS
pridobi na Okrožnem sodišču (original ali
overjena kopija);
3. potrdilo, da predlagatelj ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ter, da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem. V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje (original ali overjena kopija);
4. dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti in sicer kopijo obrtnega
dovoljenja ali sklepa o vpisu v obrtni register
iz katerega je razvidno, da opravlja dejavnost gradbeništva, v skladu z določili Obrtnega zakona in Uredbo o določitvi obrtnih
dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti. Dokazil ni potrebno prilagati, Obrtna zbornica Slovenije jih pridobi iz
obrtnega registra;
5. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali podjemno pogodbo zagotovljeno sodelovanje najmanj ene
osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. ali 230. členu Zakona
o graditvi objektov. Prijavi se priloži kopija
pogodbe o zaposlitvi ali podjemno pogodbo
ali potrjen obrazec ZZZS za samozaposlene
osebe in enoosebne družbe, ter evidenčno številko vpisa te osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije ali kopijo spričevala o končanem
šolanju in kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
6. dokazilo o plačilu nadomestila stroškov postopka.
Pisne vloge na internem obrazcu ZJN-2,
obrazci so na razpolago na Obrtni zbornici
Slovenije, na območnih obrtnih zbornicah
in na spletnem naslovu www.ozs.si. Predlagatelji vlogo skupaj z zahtevanimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo priporočeno s povratnico na naslov: Obrtna zbornica
Slovenije, Javna pooblastila, Celovška 71,
1000 Ljubljana, s pripisom: »za seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj«.
Predlagatelj, samostojni podjetnik, vloži
vlogo sam ali po zastopniku oziroma pooblaščencu, pravna oseba pa po zastopniku
vpisanem v sodni register ali po pooblaščeni
osebi.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka
vpisa v seznam in vodenja seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj. Nadomestilo
v letu 2006 znaša 9.700 SIT (40,45 EUR).
Znesek se plača na transakcijski račun: št.
25100-9704715134, Probanka d.d., PE Ljubljana, sklic 760406-0002.
V seznam se lahko vpišejo tudi izvajalci
iz tujine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
kolikor ima Republika Slovenija z državo v
kateri imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj bo predlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in
izpolnjevali pogoje posredovano v roku 30
dni od vložitve popolnega zahtevka. Potrdila
veljajo eno leto od datuma vpisa v seznam.
Dodatne informacije ter naročila
obrazcev za vpis: Obrtna zbornica Slovenije, Javna pooblastila, Celovška 71,
Ljubljana; tel. 01/58-30-532, e-pošta: valerija.grah@ozs.si.
Obrtna zbornica Slovenije
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Javni razpisi
Št. 325-2/2006-16
Ob-30875/06
Na podlagi drugega odstavka 33. člena
v zvezi s 30. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005
in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04,10/05,
72/05, 34/06, 43/06, 79/06 in 83/06), 12.
člen Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 07/06) in Enotnega programskega dokumenta Republike
Slovenije za obdobje 2004 do 2006 ter
Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
tretjo spremembo drugega
javnega razpisa
za ukrep Naložbe v kmetijska
gospodarstva iz Enotnega
programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006
I. Spremeni se 2. točka točke “I. Predmet
javnega razpisa” drugega javnega razpisa
za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva iz Enotnega programskega dokumenta
2004-2006 (EPD) za leto 2006, tako, da
se glasi:
“Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na 2. javni razpis za ukrep Naložbe
v kmetijska gospodarstva iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD) za
leto 2006 z možnostjo koriščenja do 15. 8.
2007, je do 2.471,225.757 SIT oziroma do
10,312.242,36 EUR, od tega okvirno:
– namenska
sredstva
EU-EKUJS:
do 1.235,612.878,50 SIT oziroma do
5,156.121,18 EUR,
– sredstva
Republike
Slovenije:
do 1.235,612.878,50 SIT oziroma do
5,156.121,18 EUR.
Znesek v evrih je naveden informativno
in je preračunan po centralnem paritetnem
tečaju: 1 EUR je 239,64 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.“
II. Vse ostale določbe javnega razpisa
ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 66305-56/2006/6

Ob-30958/06

Popravek
V javnem naročilu za izbiro ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane za leti
2007 in 2008, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 111 z dne 27. 10. 2006, Ob‑30239/06,
se popravijo naslednje točke:
Pri točki 12 se 2. merilo glasi: nudenje
uravnoteženih vegetarijanskih kosil ob ostali
ponudbi (do 80 točk).
Pri točki 12 se 6. merilo glasi: možnost
prehranjevanja študentov v primerih še drugih specialnih prehranskih zahtev z motnjami prebave in presnove (intoleranca na laktozo, alergija na jajce, alergija na oreščke,
idr.) (do 60 točk).
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Pri točki 14 se spremeni čas posredovanja informacij: informacije v zvezi s smernicami zdravega prehranjevanja posreduje
Ministrstvo za zdravje v Ljubljani, Ljubljana,
Štefanova 5, tel. 01/478-68-55, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-30844/06
Popravek
V javnem razpisu Regionalnega centra
za razvoj d.o.o. za dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev družbe
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90 z dne 25. 8.
2006, Ob-23567/06, se točka IV. na novo
glasi:
»IV. Razpisana višina sredstev: višina
nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev družbe Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.
za leto 2006 znaša 25,800.000 SIT.«.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Ob-30521/06
Na podlagi 1. točke drugega odstavka
147. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
(Uradni list RS, št. 41/04) in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06) objavlja Ministrstvo za okolje in
prostor iz Ljubljane, Dunajska 48
javni razpis
za dodelitev sredstev iz državnega
proračuna za sofinanciranje ekološke
sanacije planinskih koč na področju
čiščenja odpadnih vod v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje ekološke
sanacije planinskih koč v letu 2007, to je izgradnje objektov za čiščenje odpadnih vod iz
planinskih koč, v predvideni skupni vrednosti
10,000.000 SIT (oziroma 41.729 EUR).
II. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Upravičenci do prijave so investitorji –
planinska društva, ki so organizirana v skladu z veljavnim Zakonom o društvih.
Do prijave je upravičeno tudi planinsko
društvo, ki v imenu dveh ali več planinskih
društev nastopa kot potencialni prejemnik
oziroma investitor ali kot pooblaščeni nosilec investitorskih poslov v primeru, da je
prijavljena investicija predmet financiranja
dveh ali več planinskih društev.
Če je planinsko društvo nosilec investitorskih poslov za dve ali več društev, mora
biti od ostalih društev, na podlagi medsebojne pogodbe, pooblaščeno za vodenje investitorskih poslov. Vsa planinska društva morajo izpolnjevati vse pogoje za upravičenost
do prijave. Ministrstvo za okolje in prostor (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo v takem
primeru pogodbo o sofinanciranju sklenilo s
pooblaščenim planinskim društvom.
Planinska društva lahko prijavijo tiste investicije:
– za katere je pripravljena investicijska
dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS, št. 60/06) in
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– katerih izvedba se prične v letu 2007 in
konča bodisi v letu 2007 ali 2008 (za datum
pričetka izvedbe se šteje datum sklenitve
pogodbe z izvajalcem ali dobaviteljem),
– za katere je bila izdelana oziroma je bilo
pridobljeno oziroma so bila pridobljena:
– strokovna ocena o vplivih na okolje,
– projektna dokumentacija izdelana v
skladu s predpisi,
– ustrezno upravno dovoljenje za grad
njo,
– dokazila o izpolnjevanju meril.
Planinska društva morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju meril za ocenjevanje
investicij, ki se nanašajo na gospodarnost
tehnoloških rešitev, o uporabljenem postopku za ravnanje z odpadnim blatom, o občutljivosti območja oziroma njegovega prispevnega območja in o izkazanem vplivu
odpadnih vod na vir pitne vode.
Merila za ocenjevanje investicij so:
1. delež finančne udeležbe lastnih sredstev,
2. gospodarnost tehnoloških rešitev,
3. uporabljen postopek za ravnanje z odpadnim blatom,
4. občutljivo območje oziroma njegovo
prispevno območje,
5. izkazan vpliv odpadnih vod na vir pitne vode.
Popolne vloge bodo prejele točke na
podlagi prej naštetih meril. Vloge bodo razvrščene v prioritetni vrstni red na podlagi
seštevka vseh doseženih točk in sicer od
največjega do najmanjšega seštevka točk.
Ministrstvo bo dodeljevalo razpoložljiva sredstva po prioritetnem vrstnem redu,
vendar le do skupnega zneska 41.729,00
EUR. Za posamezno investicijo bo znesek
sofinanciranja določen s sklepom. Znesek
sofinanciranja v sklepu se ugotovi na podlagi odstotnega deleža priznanih stroškov
investicije, ki se določijo iz projektantskega predračuna, in sicer lahko znaša največ
50% priznanih stroškov investicije oziroma
je enak predlaganemu deležu sofinanciranja iz državnega proračuna iz posamezne
vloge.
Ministrstvo bo dodeljena sredstva izplačevalo po predloženih računih, vendar
največ do višine zneska določenega s sklepom, oziroma do višine zneska, ki bo izračunan na podlagi odstotnega deleža iz sklepa
in vrednosti iz izvajalske pogodbe.
III. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev v predvideni skupni vrednosti je 10,000.000 SIT (oziroma
41.729,00 EUR).
Sredstva za dodelitev iz državnega proračuna za sofinanciranje ekološke sanacije
planinskih koč na področju čiščenja odpadnih vod v letu 2007 so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2007.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Dodeljena sredstva iz proračuna za leto
2007 morajo biti porabljena v skladu z roki v
veljavnih predpisih, ki določajo izvrševanje
državnega proračuna.
V. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Rok za oddajo prijave v predpisani obliki
je do 12. 3. 2007. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji
dan roka za oddajo prijav po pošti kot priporočena pošiljka ali je bila dne 12. 3. 2007 do
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15.30 oddana v glavni pisarni – informacijski
pisarni ministrstva na naslovu: Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku in z napisom:
»Javni razpis za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje ekološke
sanacije planinskih koč v letu 2007 – Ne
odpiraj – vloga«.
VI. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: komisija bo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge pričela odpirati dne 20. 3.
2007, in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene.
VII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ministrstvo bo o izidu razpisa obvestilo vse
vlagatelje najkasneje v roku 90 dni po končanem odpiranju.
VIII. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija v pisni obliki
(celotno besedilo je tudi na priloženi zgoščenki) je kandidatom na voljo vsak delovni
dan (od prvega delovnega dne po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije dalje) med 9. in 15.30 na Ministrstvu za okolje in prostor, 1000 Ljubljana,
Dunajska 48, v II. nadstropju, v glavni pisarni – informacijski pisarni pri Mani Šefran.
Kandidati se lahko dogovorijo tudi za dostavo razpisne dokumentacije po pošti, z Mani
Šefran, tel. 01/47-87-320.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 605/06
Ob-30864/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
35/01), Zakona o invalidskih organizacijah
(Uradni list RS, št. 108/02), Zakona o uporabi
slovenskega znakovnega jezika (Uradni list
RS, št. 96/02), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim
prilagojenih tehnikah, ter za razvoj
tehnične infrastrukture, namenjene
senzorno oviranim, ki jih bo v letu
2007 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR9-SO-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je financiranje programskih
vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
2. Razpisna področja in cilj razpisa
Razpisna področja so naslednja:
2.1. Programske vsebine, namenjene
senzorno oviranim.
2.2. Razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin iz
točke 2.1.
2.3. Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig.
Projekti pod točkami 2.1., 2.2. in 2.3. se
sofinancirajo v največ 80% deležu, iz sredstev državnega proračuna.
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Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti
podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje
pogojev enakih možnosti za delovanje na
kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje
dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno
ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov,
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za
njihove potrebe se lahko prijavijo:
3.1. Invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
3.2. Predlagatelji ne smejo kandidirati
na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi
kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu
Ministrstva za kulturo.
4. Merila in kriteriji
4.1. Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje
4.1.1. Temeljna merila in kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kvaliteta in
aktualnost pristopa;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika;
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost.
4.1.1. Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije;
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov;
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička;
– ali objava programske vsebine vzpodbuja kulturo javnega dialoga;
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2.1. Pri izboru projektov razvoja tehnične infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo
upoštevalo naslednje:
4.2.1. Temeljni kriteriji in merila:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
za državo oziroma za posamezno regijo ali
lokalno skupnost;
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.2.2. Prednostni kriteriji:
4.2.2.1. Za slepe in slabovidne
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih
slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2. Za gluhe, naglušne in gluhoneme
– ali gre za postavitev in dopolnitev
lastnega sistema informiranja gluhih in

naglušnih državljanov, za vzdrževanje in
nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično uporabnost programov za te uporabnike.
4.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od doseženega najvišjega števila točk
navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1. Uporaba kriterijev za sofinanciranje programskih vsebin
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
temeljna merila in kriteriji ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen
s točkami od 5 – 1. Vsak od prednostnih
kriterijev ima po 1 točko.
4.3.2. Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 – 1. Vsak prednostni
kriterij ima po eno točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4. Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1. Za sofinanciranje programskih
vsebin:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– reference, ki jih posreduje prijavitelj,
– izjavo številka 1 o zagotovitvi lastnega
deleža finančnih virov,
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo,
– ter izjavo številka 3 izdajatelja, da na
kakšnem drugem ministrstvu za projekt ni
prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je
že prejel ali zanje kandidira.
4.4.2. Za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– izjavo številka 1 o zagotovitvi lastnega
deleža finančnih virov,
– ter izjavo številka 2, da predlagatelj z
istim projektom ne kandidira na drugem javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
4.4.3. Za sofinanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig,
– izjava številka 2, da prijavitelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis, je 41,642.000
SIT oziroma 173.769 EUR.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določil
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2007 in 2008.
Za projekte, za katere sta v skladu s
predpisi, ki urejajo javne finance, predvideni dve izvedbeni fazi, je možno dvoletno
sofinanciranje.
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7. Rok razpisa: rok za prijavo na razpis
prične teči 4. 11. 2006 in se zaključi 4. 12.
2006.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– razpisne obrazce-knjiga,
– izjave št. 1 do št. 3,
– ocenjevalna lista za programske vsebine in tehnično infrastrukturo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo 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 za kulturo http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti svoj
prijavni obrazec in prijavo predložiti v lo-
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čenem ovitku. Vloga mora biti predložena
na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 4. 12. 2006
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 2007 (oznaka:
JPR9-SO-2007).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štele kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Sabina Obranovič, tel.
01/478-79-36, elektronska pošta: sabina.
obranovic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidu
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obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na seji strokovne komisije.
Ministrstvo za kulturo
Št. 10030-107/2006
Ob-30886/06
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/06) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 23/06) minister, pristojen za šolstvo,
objavlja
razpis
pripravniških mest v šolah za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa: razpis se
objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o opravljanju
volonterskega pripravništva v letu 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
1.1. 42 pripravniških mest s sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva.
Kandidati(-ke) za opravljanje pripravništva s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas
pripravništva lahko kandidirajo za naslednja
pripravniška mesta:

Zap.
št.

Naziv šole

Naslov

Pošta

Kraj

Pripravniško mesto

1.

Biotehniški izobraževalni center

Ižanska cesta 10

1000

Ljubljana

učitelj(-ica) slovenščine

2.

Gimnazija Ledina

Resljeva cesta 13

1000

Ljubljana

učitelj(-ica) likovne umetnosti

3.

OŠ Prule

Prule 13

1000

Ljubljana

učitelj(-ica) razrednega pouka

4.

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija

Kardeljeva pl. 16

1000

Ljubljana

učitelj(-ica) higiene z gospodinjstvom

5.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Poljanska cesta 61

1000

Ljubljana

učitelj(-ica) angleščina

6.

ŠC Ljubljana

Aškerčeva cesta 1

1000

Ljubljana

učitelj(-ica) slovenščine/angleščine

7.

OŠ Šmartno pri Litiji

Pungrt 9

1275

Šmartno pri Litiji

učitelj(-ica) angleščine

8.

Srednja šola Josipa Jurčiča

Cesta II. grupe odredov 39

1295

Ivančna Gorica

učitelj(-ica) matematike

9.

OŠ Primož Trubar

Šolska ulica 11

1315

Velike Lašče

učitelj(-ica) razrednega pouka

10.

OŠ bratov Polančičev

Prešernova ulica 19

2000

Maribor

učitelj(-ica) biologije/kemije

11.

OŠ Franca Rozmana Staneta

Kersnikova 10

2000

Maribor

učitelj(-ica) glasbene vzgoje

12.

OŠ Prežihovega Voranca

Gosposvetska 10

2000

Maribor

učitelj(-ica) kemije

13.

OŠ Draga Kobala

Tolstojeva 4

2001

Maribor

svetovalni(-a) delavec(-ka) -študijski program pedagogike

14.

OŠ Franca Rozmana Staneta

Kersnikova 11

2001

Maribor

učitelj(-ica) slovenščine

15.

OŠ neznanih talcev

Trg 4. julija 64

2370

Dravograd

učitelj(-ica) gospodinjstvo/biologija

16.

I. gimnazija Celje

Kajuhova ulica 2

3000

Celje

učitelj(-ica) filozofije

17.

Srednja zdravstvena šola Celje

Ipavčeva 10

3000

Celje

učitelj(-ica) angleščine

18.

ŠC Celje

Pot na Lavo 25

3000

Celje

učitelj(-ica) športne vzgoje

19.

OŠ Šmarje pri Jelšah

Vegova 26

3240

Šmarje pri Jelšah

učitelj(-ica) razrednega pouka
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Zap.
št.

Naziv šole

Naslov

Pošta

Kraj

20.

I. OŠ Rogaška Slatina

Kidričeva 24

3250

Rogaška Slatina svetovalni(-a) delavec(-ka) – študijski program pedagogike

21.

OŠ Franceta Prešerna

Kidričeva 49

4000

Kranj

učitelj(-ica) geografije/zgodovine

22.

OŠ Stražišče Kranj

Šolska ulica 2

4000

Kranj

učitelj(-ica) matematike

23.

OŠ Matije Valjevca

Šolska ulica 9

4205

Preddvor

učitelj(-ica) razrednega pouka

24.

Gimnazija Jesenice

Trg Toneta Čufarja 1

4270

Jesenice

učitelj(-ica) športne vzgoje

25.

OŠ Bistrica

Begunjska cesta 2

4290

Tržič

učitelj(-ica) za dodatno strokovno
pomoč

26.

Center za usposabljanje J.P.V. Vipava

Vojkova ulica 33

5271

Vipava

učitelj(-ica) otrok s posebnimi
potrebami

27.

Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna

Tržaška cesta 36

6230

Postojna

vzgojitelj(-ica) v dijaškem domu

28.

Center za korekcijo sluha in govora
Portorož

Sončna pot 14 a

6320

Portorož

učitelj(-ica) otrok s posebnimi potrebami – študijski program defektologije, smer: SURDO-LOGO

29.

Center za usposabljanje Elvire Vatovec

Strunjan 140

6320

Portorož

učitelj(-ica) otrok s posebnimi
potrebami

30.

ŠC Novo mesto

Šegova ulica 12

8000

Novo mesto

učitelj(-ica) slovenščine

31.

Kmetijska šola Grm

Sevno 13

8000

Novo mesto

učitelj(-ica) slovenščine/nemščine/francoščine

32.

OŠ Šmarjeta

Šmarjeta 1

8220

Šmarješke Toplice

učitelj(-ica) fizike/tehnike in tehnologije

33.

OŠ Mirna

Cesta na Fužine 1

8233

Mirna

svetovalni(-a) delavec(-ka) – študijski program psihologije

34.

OŠ Brežice

Levstikova 18

8250

Brežice

učitelj(-ica) fizike

35.

OŠ Globoko

Globoko 9

8254

Globoko

drugi(-a) učitelj(-ica) v 1. razredu

36.

OŠ Jurija Dalmatina Krško

Šolska ulica 1

8270

Krško

učitelj(-ica) angleščine

37.

OŠ XIV. Divizije Senovo

Trg XIV. Divizije 3

8281

Senovo

učitelj(-ica) angleščine

38.

Osnovna šola Sava Kladnika

Trg svobode 42

8290

Sevnica

učitelj(-ica) biologije

39.

OŠ Sava Kladnika

Trg svobode 42

8290

Sevnica

učitelj(-ica) gospodinjstva

40.

OŠ Krmelj

Krmelj 104

8296

Krmelj

učitelj(-ica) razrednega pouka

41.

OŠ Brusnice

Velike Brusnice 101

8321

Brusnice

učitelj(-ica) razrednega pouka

42.

Dvojezična OŠ Lendava

Kranjčeva ulica 44

9220

Lendava

učitelj(-ica) slovenščine/angleščine

1.2. in 200 pripravniških mest za opravljanje volonterskega pripravništva.
Kandidati(-ke) se za opravljanje volonterskega pripravništva lahko prijavijo na katerokoli šolo.
2. Okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa: skupna ocenjena vrednost sredstev
namenjenih za javni razpis je 150,000.000
SIT. Sredstva so zagotovljena v proračunu
RS za leto 2007, v okviru proračunskih postavk 6672 Dejavnost osnovnega šolstva,
6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje,
6676 Dejavnost srednjega šolstva in 6673
Dejavnost dijaških domov. Ocenjeni strošek
pripravnika s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje
10 mesecev je 3,000.000 SIT, ocenjeni strošek volonterskega pripravnika pa 150.000
SIT. V strošek pripravnika s sklenjenim delovnim razmerjem so vključene plače (končni količnik 3,435 – 70% osnovnega 3,25 in
ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku po 80.d členu Kolektivne pogodbe 0,88
količnika in korekcijski dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije in osebni prejemki
(prevoz, prehrana, regres, letni dopust) in
dodatek za mentorstvo pripravniku, v strošek volonterskega pripravnika pa dodatek
mentorju za mentorstvo pripravniku.

3. Določitev obdobja, v katerem morajo
kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva: pogodba o zaposlitvi ali o
opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene s 1. februarjem 2007 za čas pripravništva. Pogodba o zaposlitvi ali o opravljanju
volonterskega pripravništva, se lahko sklene
tudi kasneje, če so izpolnjeni pogoji iz drugega ali četrtega odstavka 5. točke razpisa.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti
določijo v pogodbi.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na razpis se lahko prijavijo kandidati(-ke), ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika(-co) v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na
področju vzgoje in izobraževanja.
Pod točko 1.2. v razpisu lahko kandidirajo tudi kandidati(-ke), ki izpolnjujejo z
zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika(-co) v šoli
ter imajo manj kot šest mesecev vzgojno-izobraževalnih izkušenj.
5. Merila za izbiro in razporeditev na pripravniška mesta

Pripravniško mesto

Če bo za opravljanje pripravništva za
isto pripravniško mesto pod točko 1.1. v razpisu prijavljenih več kandidatov(-tk), bodo
imeli(-e) prednost pri izbiri kandidati(-ke),
ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli
večje število točk.
Če izbran kandidat(-ka) v roku, določenem v 3. točki razpisa, ne sklene delovnega
razmerja ali ostane razpisano pripravniško
mesto pod točko 1.1. v razpisu nezasedeno, se na pripravniško mesto razporedi naslednji kandidat(-ka), ki je zbral(-a) najvišje
število točk na podlagi objavljenih meril.
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov(-tk),
kot je razpisanih volonterskih pripravniških
mest, bodo imeli(-e) prednost pri izbiri kandidati(-ke) z višjim številom točk zbranih na
podlagi objavljenih meril.
Če bo na volontersko pripravništvo razporejenih manj kandidatov(-tk), kot je razpisanih pripravniških mest, se za opravljanje
volonterskega pripravništva kandidati lahko
prijavijo tudi po zaključku razpisnega roka.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo kandidate(-ke) na volontersko pripravniško mesto
razporejalo do zapolnitve razpisanih mest
oziroma do objave naslednjega razpisa.
Prednost bodo imele vloge kandidatov(-tk),
ki bodo prej prispele.
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Maksimalno število točk

1. Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju
(ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem
programu, evidentiranih v priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih ali prilogi k diplomi
2. Pedagoška študijska smer
ali opravljen študijski program pedagoško–andragoškega izpopolnjevanja
Skupaj
6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati
1. v celoti izpolnjena Prijavnica na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
– kandidati, ki kandidirajo za pripravništvo
s sklenitvijo delovnega razmerja obvezno navedejo zaporedno številko razpisanega pripravniškega mesta,
– izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti
opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Obrazec DZS 1.243 je na voljo na spletnih
straneh ministrstva ali v papirnicah.
2. fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3. fotokopijo potrdila fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo priloge k diplomi,
4. pisno izjavo kandidata(-ke), da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
5. za prijavo na volontersko pripravniško
mesto fotokopijo delovne knjižice ali podjemne
pogodbe, če kandidati(-ke) že imajo vzgojno-izobraževalne izkušnje.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene
prijave na javni razpis
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis pripravniških mest
v šolah« ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom pošiljatelja.
Prijava se šteje za pravočasno, če bo
osebno ali po pošti dostavljena v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport do 24. novembra
2006 do 12. ure ali, če bo oddana priporočeno
po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 24. novembra 2006. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in
označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 27. novembra 2006 ob 10. uri v prostorih ministrstva.
Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega vloga
je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Če se kandidat
v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove ali
vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se vlogo
zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo, ki ne
ustreza razpisnim pogojem.
Vloge kandidatov(-tk) za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bodo prispele po
24. novembru bo komisija odpirala enkrat mesečno, vsak prvi torek v mesecu.
9. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat(-ka), ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izbire iz javnega razpisa in mu
pripravništvo ni bilo odobreno, lahko v 8 dneh
od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38,
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1000 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za izbiro in razporeditev kandidatov(-k). Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in
razporejenih kandidatov(-k) z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
10. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati(-ke) obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
določenega roka prijave.
11. Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis je kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo
je mogoče dvigniti tudi osebno v poslovnem
času v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta Brank,
tel. 01/478-42-21.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-106/2006
Ob-30891/06
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št, 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/06) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 23/06) minister,
pristojen za šolstvo, objavlja
razpis
pripravniških mest v vrtcih za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa
Razpis se objavlja za opravljanje volonterskega pripravništva v letu 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 50
pripravniških mest za opravljanje volonterskega pripravništva;
– za opravljanje vzgojno izobraževalnega
dela pomočnika(-ce) vzgojitelja(-ice),
– za opravljanje vzgojno izobraževalnega
dela vzgojitelja(-ice) predšolskih otrok,
– za opravljanje vzgojno izobraževalnega
dela svetovalnega delavca/(svetovalne delavke),
– za opravljanje vzgojno izobraževalnega
dela vzgojitelja(-ice) predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
2. Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa: volonterski pripravniki za Ministrtsvo za
šolstvo in šport ne predstavljajo nobenega
stroška.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
kandidati skleniti pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva: pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene s
1. februarjem 2007 za čas pripravništva, lahko
pa se sklene tudi kasneje, če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 5. točke razpisa. V
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,

se medsebojne pravice in obveznosti določijo
v pogodbi.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: na razpis se lahko prijavijo kandidati(-ke), ki
do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika(-co) v vrtcu
ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja ali imajo manj kot šest mesecev
vzgojno-izobraževalnih izkušenj.
5. Merila za izbiro in razporeditev kandidatov
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov(-tk), kot
je razpisanih pripravniških mest, bodo imeli(-e) prednost pri izbiri kandidati(-ke) z višjim
študijskim oziroma šolskim uspehom.
Merilo študijskega uspeha temelji na
izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov,
diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu. Kriterij šolskega
uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu
o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o
zaključni maturi.
Če bo na volontersko pripravništvo razporejenih manj kandidatov(-tk), kot je razpisanih
pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo
tudi po zaključku razpisnega roka. Ministrstvo
za šolstvo in šport bo kandidate(-ke) na volontersko pripravniško mesto, razporejalo do
zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave
naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov(-tk), ki bodo prej prispele.
6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati
1. v celoti izpolnjena Prijavnica na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
– Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, mora biti
opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Obrazec DZS 1.243 je na voljo na spletnih
straneh ministrstva in v papirnicah.
2. fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3. fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni
maturi ali spričevala o zaključnem izpitu,
4. fotokopijo potrdila fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo priloge k diplomi,
5. pisno izjavo kandidata(-ke), da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
6. fotokopijo delovne knjižice ali podjemne
pogodbe, če kandidati(-ke) že imajo vzgojno-izobraževalne izkušnje.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene
prijave na javni razpis
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
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šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis pripravniških mest
v vrtcih« ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom pošiljatelja.
Prijava se šteje za pravočasno, če bo
osebno ali po pošti dostavljena v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport do 24. novembra 2006 do 12. ure ali, če bo oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, t.j.
24. novembra 2006. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno
izpolnjene in označene, razpisna komisija
ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 27. novembra 2006 ob 9. uri v prostorih ministrstva.
Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega
vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo
dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če
se kandidat v roku 8 dni od prejema poziva
ne odzove ali vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se vlogo zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo, ki ne ustreza razpisnim pogojem.
Vloge kandidatov(-tk) za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bodo prispele
po 24. novembru bo komisija odpirala enkrat
mesečno, vsak prvi torek v mesecu.
9. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat(-ka), ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izbire iz javnega razpisa in
mu pripravništvo ni bilo odobreno, lahko v
8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži
pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov
v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. V
pritožbi morajo biti natančno opredeljeni
razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za izbiro in
razporeditev kandidatov(-k). Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in
razporejenih kandidatov(-k) z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
10. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati(-ke) obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od določenega roka prijave.
11. Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis, je
kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v
poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v
šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta
Brank, tel. 01/478-42-21.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1101-5/2006
Ob-30892/06
Na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa
(Uradni list RS, št. 51/00) in Programa štipendiranja na področju športa za leto 2006,
ki ga je minister za šolstvo in šport sprejel dne 18. 10. 2006 ter Letnega programa
športa v Republiki Sloveniji za leto 2006,
sprejetega na Vladi Republike Slovenije dne
12. 1. 2006 objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
kadrovskih štipendij za delovanje na
področju športa
Predmet razpisa
V letu 2006 razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo),
kadrovske štipendije za delovanje na področju športa za študente, ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci
zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V letu 2006 ministrstvo razpisuje in bo podelilo, v skladu s pogoji in merili iz javnega
razpisa, največ 7 štipendij, v okvirni višini 4,5
mio SIT. Finančna sredstva so, v skladu z
Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2006, zagotovljena v proračunu
za leto 2006 na proračunski postavki 7159
Strokovne in razvojne naloge v športu, konto
4117 Štipendije.
Pogoji prijave
Štipendije se lahko podelijo študentom, ki
se zavežejo po končanem študiju opravljati
vzgojno-izobraževalno delo v enemu od športov rednega programa olimpijskih iger ter se
zavežejo zaposliti pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov panožnih
športnih šol ali drugih programov, ki jih vodi
ministrstvo, oziroma pri drugih delodajalcih na
področju športa ali bodo, v soglasju z ministrstvom, opravljali delo kot zasebni športni
delavci.
Štipendije se podeljujejo študentom tretjega in četrtega letnika, oziroma ustreznim
letnikom bolonjskega študijskega programa
ali absolventom Fakultete za šport. Štipendija
se lahko podeli tudi za dodiplomski študij v
tujini, če v Sloveniji ni ustreznega študijskega
programa.
Štipendije se podeljuje študentom na podlagi izjave izvajalcev letnega programa športa,
da jih bodo po končanem študiju redno zaposlili najmanj za čas prejemanja štipendije in
pozitivnega mnenja pristojne nacionalne panožne športne zveze.
Štipendija se podeli študentu, ki ni v rednem delovnem razmerju in ni prijavljen kot
iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje.
Pravico do štipendije ima študent, ki je
državljan Republike Slovenije.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjuje po merilih iz
naslednje preglednice:

Podlaga za ocenjevanje
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto
2006. S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na
podlagi svojih evidenc.
Letnik študija: se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za
štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih, ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni
razpis, ministrstvo pa te podatke preverja
na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj
eno leto, v obdobju petih let pred prijavo
na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi
potrdila in priporočila pristojne nacionalne
panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za
štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat
za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ dva štipendista iz posamezne
športne panoge.
Višina štipendije
Višino štipendij se določi v skladu z 11.
do 13. členom Pravilnika o štipendiranju
za delovanje na področju športa in je odvi-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sna od študijskega uspeha, kraja bivanja in
stroškov izobraževanja.
Čas štipendiranja
V skladu s 15. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa.
Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠZŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati lahko
dobijo na spletnih straneh ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ ali
na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
vsak delavnik med 8. in 15. uro.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija, smer študija in izbirni predmet,
2. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo štipendista po dokončanju
študija zaposlil,
3. potrdilo o opravljenih izpitih,
4. potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za štipendijo in mnenje o kandidatu za štipendijo,
5. potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije (fotokopijo osebne izkaznice ali
potnega lista),
6. fotokopijo bančne kartice kandidata
za štipendijo,
7. kratek življenjepis.
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloge morajo biti dostavljene na ministrstvo ali poslane po pošti
v zaprtih ovojnicah s priporočeno pošiljko
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Na
ovojnici mora biti razviden:
– polni naslov pošiljatelja in ministrstva,
– pripis “Javni razpis – Štipendije v
športu 2006 – Ne odpiraj”.
Nepravočasne in neustrezno opremljene vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa
kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa, lahko dobite na Ministrstvu
za šolstvo in šport – Direktorat za šport,
Kotnikova 38, tel. 478-42-49.
Rok prijave: petek 17. 11. 2006.
Predviden pričetek štipendiranja je meseca decembra 2006.
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka
roka prijave.
Na podlagi sklepa bodo, v skladu s
Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na področju športa, izvajalec letnega
programa športa, štipendist in ministrstvo
sklenili pogodbo o štipendiranju, ki bo
urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in
štipendistom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-24/2005/185
Ob-30818/06
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o
postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS,
št 12/05 in 24/06) ter v zvezi z 12. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-

nosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/06)
in Usmeritvami za izvedbo javnih razpisov
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na področju znanstvenega tiska in sestankov v letu 2007,
št. 630-24/2006/14 z dne 19. 10. 2006,
ki jih je izdal minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2007
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih
v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni:
– izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,
– prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva
s statusom delovanja v javnem interesu
na področju raziskovalne dejavnosti. Prav
tako se lahko prijavijo pravne osebe iz
slovenskega zamejstva in pravne osebe
Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen in zadolžen
programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih
jezikov, ima mednarodni programski odbor
in na katerem je od aktivnih udeležencev
z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj
20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje
znanstvenih sestankov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 (v nadaljnjem
besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o
postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS,
št 12/05 in 24/06; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik). Oba dokumenta sta sestavni
del razpisne dokumentacije
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-ZS-01-2007 – Prijavna vloga
za sofinanciranje znanstvenih sestankov.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– tehtnost in aktualnost tematike;
– pričakovana odzivnost sestanka v
znanstveni in strokovni javnosti;
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– reference predavateljev;
– organizacijske reference vodje programskega ali organizacijskega odbora
sestanka (vodja sestanka);
– pridobitev dodatnega sofinanciranja;
– mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba);
– zagotavljanje racionalne porabe
sredstev;
– združevanje več znanstvenih disciplin;
– periodičnost znanstvenega sestanka
(izvajanje sestanka periodično po različnih
državah oziroma v organizaciji ugledne
mednarodne organizacije ali izvajanje sestanka periodično v Sloveniji).
Podrobneje so merila opredeljena v
Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in
kdo o pritožbi zoper sklep
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
znanstvenih sestankov sprejme Upravni
odbor agencije. Upravni odbor agencije
odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru
prijav.
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega
razpisa: okvirna višina sredstev javnega
razpisa znaša 105,000.000 SIT oziroma
438.157,24 EUR (preračunamo po tečaju
1 EUR je 239,640 SIT).
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sestanek mora biti izpeljan v letu 2007.
V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2008, se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2007 (veliki
znanstveni sestanek je sestanek, na katerem je prisotnih nad 350 udeležencev).
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih sestankov, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov razpis-sestanki@arrs.si in v enem
izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov v letu 2007« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s
prijavo mora prispeti na naslov agencije
ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do
vključno 6. 12. 2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov v letu 2007«, je
lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti
popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov:
razpis-sestanki@arrs.si do vključno 6. 12.
2006 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti,
pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo
vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo
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na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana,
v sejni sobi v I. nadstropju, dne 11. 12.
2006.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega
skrajnega roka za oddajo prijave na javni
razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od
dneva objave razpisa vsak delavnik med
8.30 in 15. uro do vključno 5. 12. 2006
in med 8.30 in 10. uro do 6. 12. 2006 pri
osebi v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na
spletni strani agencije. (http:/www.arrs.
gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije pri Živi
Žlajpah osebno ali po tel. 01/400-59-16,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, e-mail:
ziva.zlajpah@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-100/2006

Ob-30819/06

Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o
postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 24/06)
ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 96/02 in 115/06) in Usmeritvami
za izvedbo javnih razpisov Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na področju znanstvenega tiska in
sestankov v letu 2007, št. 630-24/2006/14
z dne 19. 10. 2006, ki jih je izdal minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja
poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2007
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos spoznanj v izobraževanje;
– izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter
dvigu splošne znanstvene kulture.
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3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis za sofinanciranje
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri agenciji, založbe in samozaložbe ter
društva s statusom delovanja v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne
osebe iz slovenskega zamejstva in pravne
osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Pogoji, za uvrstitev poljudnoznanstvene periodične publikacije v prednostni
seznam za izbor prijav za sofinanciranje
le-te so:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v
letu pred objavo razpisa (niso dopuščene
zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu
(vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– da bodo izpolnjene pogodbene obveznosti do agencije najkasneje do 31. 12.
2006;
– ima katalogizirane vse prispevke za
obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od
treh let.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje
znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 (v nadaljnjem besedilu:
Metodologija) in v Pravilniku o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
(Uradni list RS, št. 24/06; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik). Oba dokumenta sta
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-PPPZ-01-2007 – Prijavna
vloga za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij;
– in samostojno prilogo:
celoten izvod letnika poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem
proračunskem letu ni bila sofinancirana.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene periodične publikacije;
– pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek poljudnoznanstvene periodične publikacije k informiranju javnosti o
izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za serijske publikacije;
– posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene periodične publikacije.
Podrobneje so merila opredeljena v
Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in
kdo o pritožbi zoper sklep

Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
sprejme Upravni odbor agencije. Upravni
odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper
sklep o izboru prijav.
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega
razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 5,000.000 SIT oziroma
20.864,63 EUR/ (Preračunano po tečaju
1 EUR je 239,640 SIT).
8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
vsi zvezki poljudnoznanstvene periodične
publikacije za letnik morajo iziti v tekočem
koledarskem letu in biti dostavljeni agenciji
do 31. 12. 2007. Če je izhajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije vezano
na šolsko leto, mora poljudnoznanstvena
periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2007-2008, agenciji mora biti
dostavljena do 15. julija 2008.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, način
predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogo v enem izvodu v
elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si in v enem
izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domače poljudnoznanstvene periodične
publikacije v letu 2007« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora
prispeti na naslov agencije ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 5. 12.
2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu
2007«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si
do vključno 5. 12. 2006 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti,
pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo
vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo
na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni
sobi v I. nadstropju, dne 6. 12. 2006.
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11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega
skrajnega roka za oddajo prijave na javni
razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od
dneva objave razpisa vsak delavnik med
8.30 in 15. uro do vključno 4. 12. 2006 in
med 8.30 in 10. uro dne 5. 12. 2006 pri
osebi v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na
spletni strani agencije. (http:/www.arrs.
gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki
Šertel osebno ali po tel. 01/400-59-18,
vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail:
gabrijela.sertel@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-30895/06
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu zavod), Ljubljana, Rožna dolina, cesta IX/6, objavlja
na podlagi določil Zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06), Programa Javna dela za leti 2007
in 2008, ki je bil sprejet na seji Vlade
Republike Slovenije dne 26. 10. 2006 ter
Pravilnika o financiranju javnih del (Uradni
list RS, št. 112/06)
javni razpis
za izbor programov javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2007
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor programov javnih del za leto
2007 (v nadaljnjem besedilu: programi
javnih del), ki so namenjeni aktiviranju
brezposelnih oseb, njihovi socializaciji
– socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju
razvoja novih delovnih mest ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih
programov.
II. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje izvajanja programov javnih del iz proračunskih postavke
3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb« v skladu s programom Javna
dela za leti 2007 in 2008, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije.
III. Orientacijska vrednost sredstev javnega razpisa
Orientacijska višina sredstev namenjenih za javni razpis je 3.266,175.000 SIT,
in sicer v okviru proračunske postavke
3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb«.
Razdelitev sredstev po območnih in
centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod)

OS Celje: 267,480.652 SIT
OS Koper: 66,870.163 SIT
OS Kranj: 164,603.479 SIT
OS Ljubljana: 257,192.935 SIT
OS Maribor: 689,277.065 SIT
OS Murska Sobota: 411,508.696 SIT
OS Nova Gorica: 46,294.728 SIT
OS Novo mesto: 72,014.022 SIT
OS Ptuj: 113,164.891 SIT
OS Sevnica: 82,301.739 SIT
OS Trbovlje: 97,733.315 SIT
OS Velenje: 97,733.315 SIT
Centralna služba/nacionalni programi:
900,000.000 SIT
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
okvirna sredstva tega razpisa bodo porabljena v proračunskem letu 2007 in v
plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji (naročniki oziroma izvajalci) in programi javnih del:
– vloge za programe lahko predložijo
delodajalci ali druge organizacije za tiste
dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja
v okviru javnih del, na trgu ne povzročajo
nelojalne konkurence. Izvajalci javnih del
so lahko le neprofitni delodajalci. Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega
razpisa štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo
v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma, ki vračajo vse dohodke
v osnovno dejavnost in ne delijo dobička;
– v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju niso kršili obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb;
– v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku;
– imajo poravnane vse davke določene
z zakonom;
– vsebina predlaganih programov javnih del je v celoti skladna z vsebinskimi
merili za izbor programov javnih del, ki
so navedeni v točki 8 »Vsebinska merila
za izbor programov javnih del« razpisne
dokumentacije;
– pogoj za izvajanje nacionalnega programa javnih del je, da se program izvaja
v najmanj treh območnih službah zavoda,
pod enakimi pogoji. Vlagatelji ne morejo
prijaviti programa javnih del enake vsebine kot nacionalni program in kot lokalni
program;
– lokalni in nacionalni programi javnih
del morajo imeti naročnika in izvajalca:
– Naročnik zagotavlja, da obstaja
javni interes za izvajanje programa javnega dela. Izjavo o javnem interesu za
programe lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za nacionalne programe pa
pristojno ministrstvo oziroma pristojna institucija. Kadar je izvajalec hkrati tudi naročnik javnega dela, si mora pridobiti izjavo o javnem interesu od pristojne občine
oziroma ministrstva ali ustrezne strokovne
organizacije. Kadar je izvajanje programa
javnega dela v javnem interesu občine, je
ta obvezno naročnik programa in partner
v pogodbi o izvajanju programa javnega
dela, čeprav ne sofinancira programa javnega dela.
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– Izvajalec mora biti registriran za izvajanje del, ki se bodo izvajala v okviru
programa javnega dela in mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem.
– izpolnjuje ostale pogoje in kriterije
določene v javnem razpisu.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti
programi javnih del, za izvajanje katerih
so viri financiranja zagotovljeni v celoti s
sredstvi iz drugih javnih razpisov.
VI. Vključevanje brezposelnih oseb v
programe javnih del
Ciljna skupina brezposelnih oseb za
vključitev v programe javnih del so dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na
zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih
in brezposelni Romi.
Z merili za izbor programov javnih del
območne službe zavoda določijo, katere
izmed naštetih ciljnih skupin brezposelnih
oseb, bodo dodatno spodbujene za vključitev v programe javnih del, ob upoštevanju strukture brezposelnih na njihovem
območju:
– brezposelne osebe starejše od 50
let,
– brezposelne osebe s I. in II. stopnjo
strokovne izobrazbe,
– brezposelni iskalci prve zaposlitve,
– brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne sposobnosti, socialne razmere ……),
– brezposelni invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa.
V nacionalne programe javnih del se
bodo lahko vključevale ciljne skupine
brezposelnih oseb, ki jih z merili za izbor
programov javnih del, v razpisni dokumentaciji javnega razpisa določijo območne
službe zavoda, v katerih se bo nacionalni
program javnih del izvajal.
Čas vključitve v program javnih del:
Brezposelne osebe so lahko vključene
v program javnega dela največ eno leto,
razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki
se jim vključitev lahko podaljša, če jim ni
mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne
zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in
moških, starejših od 55 let, ki so v program
javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev.
Za udeležence javnih del se, kot polni
delovni čas šteje 30‑urna tedenska delovna obveznost.
Število udeležencev: zavod si pridržuje
pravico, da lahko zniža število predlaganih
udeležencev ali čas njihove vključitve v
program javnega dela, če oceni, da nista
skladna s predlagano vsebino programa
oziroma opisanim obsegom del na udeleženca, kadar vlagatelj po pozivu ne dokaže, da je predlog utemeljen.
VII. Merila za izbor programov javnih
del
a) Merila za izbor programov javnih del
v območnih službah zavoda (za lokalne
programe):
 
Kot invalidi se štejejo osebe po 3. členu
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS, št. 100/05
– UPB1), podrobno so našteti v 3. členu
Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v
zavarovanje za invalide (Ur. l. RS, št. 10/05
in 43/05).
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Merilo

Maksimalno
število točk

1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb, po posameznih območnih službah

120

3. Območje izvajanja programa, zagotovljena sredstva, popolnost vloge
ter reference programa

20

Skupaj

160

Minimalno število točk, da se program izbere

90 točk

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 90 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 80 točk.
V primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem
odpiranju vlog), bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk. Kolikor bodo na
zadnjem odpiranju vloge vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako število točk, bo izbran
tisti program javnih del, ki bo zbral višje število točk na 2. merilu. V primeru, da se tudi po
tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle
enako število točk po vseh merilih in tako izbere vlogo.
b) Merila za izbor nacionalnih programov javnih del:
Merilo

Maksimalno
število točk

1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb

90

3. Popolnost vloge ter reference programa
SKUPAJ
Minimalno število točk, da se program izbere
Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 70 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 60 točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), pa bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk. V
primeru enakega števila točk bodo izbrani
tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje
število točk po 3. merilu. V primeru, da se
tudi po tako postavljenih merilih ne more
izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk po vseh
merilih in tako izbere vlogo.
Merila in točkovanje meril so podrobneje
navedena v točki 7 »Merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije.
VIII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo zavoda, opredeljenih v drugem
odstavku točke III »Orientacijska vrednost
sredstev javnega razpisa« oziroma najkasneje do 5. 10. 2007.
Vloge, ki bodo prispele po določenem
roku za predložitev vlog v posameznem
mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku
odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po
predpisanem roku v mesecu, v katerem bo
ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo kot
prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve
sredstev pred 5. 10. 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni
strani zavoda.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec izjave 1,
3. obrazec izjave 2,

20
130
70
4. obrazec program,
5. potrdilo o registraciji podjetja oziroma organizacije ali redni izpis iz sodnega
registra, ki ga izda pristojni organ v RS za
dejavnost, katere predmet je razpis;
6. potrdilo pristojnega davčnega urada (original), da je vlagatelj (delodajalec)
poravnal vse davke določene z zakonom
– potrdilo na dan oddaje vloge ne sme biti
starejše od 30 dni;
7. potrdilo sodišča (original), da proti vlagatelju ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije – potrdilo na dan oddaje vloge
ne sme biti starejše od 60 dni;
8. vzorec pogodbe o izvajanju javnega
dela, ki mora biti parafiran na vseh straneh.
Če vlagatelj prijavlja več programov javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži
dokumentacijo pod zaporednimi št. 5, 6 in
7 v enem izvodu.
X. Predložitev vlog
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na centralno službo
zavoda.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2007 in Ne odpiraj – vloga.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
Javni razpis za izbor programov javnih del
v Republiki Sloveniji za leto 2007 in Ne odpiraj – Dopolnitev vloge.
Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov
območne službe zavoda oziroma naslov

centralne službe zavoda. Zavod za vloge
poslane po pošti ne odgovarja.
Na kuverti mora biti označen naziv in
obvezno tudi naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
predložitev vlog.
2. Prvi rok predložitve vlog je 23. 11.
2006 do 12. ure, po tem datumu pa v letu
2007 vsak 5. v mesecu do 12. ure. Zadnji
rok za predložitev vlog je 5. 10. 2007 do
12. ure.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge
prispele v vložišče do vključno 5. v mesecu
do 12. ure oziroma do vključno 23. 11. 2006
do 12. ure, če gre za prijavo na prvi rok.
Kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje
za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki
bodo prispele po vsakokratnem roku, razen
po zadnjem (5. 10. 2007) bodo odprte na
naslednjem odpiranju.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložiščih območnih služb oziroma centralni službi zavoda v času uradnih
ur, ki so vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in v sredo tudi od 14. do 16. ure. Razpisna
dokumentacija je dostopna tudi na spletnih
straneh zavoda: http://www.ess.gov.si.
Naslovi območnih služb zavoda:
– ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
– ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper,
– ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
– ZRSZ, Območna služba Ljubljana,
Parmova 32, 1000 Ljubljana,
– ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor,
– ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
– ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
– ZRSZ, Območna služba Novo mesto,
Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
– ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj,
– ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
– ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
– ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje,
– ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, samo kadar gre
za nacionalne programe javnih del.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog preveliko, odločila, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje
obvesti najkasneje en delovni dan pred
predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani zavoda:
http://www.ess.gov.si.
Javno odpiranje bo vedno na dan, določen za oddajo vlog ob 13. uri. Javno odpiranje se bo izvajalo na sedežih območnih
služb oziroma za nacionalne programe na
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sedežu centralne službe zavoda, navedenih
v XI točki javnega razpisa.
Za odpiranje vlog in izbor so v območnih službah in centralni službi zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s
strani zavoda. Komisije so pet članske v
naslednji sestavi: predsednik komisije in
štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni
po roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja
popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo
dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril
iz točke VII »Merila za izbor programov
javnih del« javnega razpisa. Vlagateljem
izbranih programov zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis
pogodbe o izvajanju javnega dela. Če se
vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa
in poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne
ustrezajo pogojem ali merilom za izbor
programov, se v objavljenem roku obvesti
o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči predstojnik
zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se
prične po podpisu pogodbe.
XIV. Informacije
Območne službe zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa
organizirale skupen sestanek s potencialnimi vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega sestanka se bo potencialne vlagatelje seznanilo z obvestilom na spletni
strani zavoda http://www.ess.gov.si.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge
mora zanj zaprositi pravočasno oziroma
najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo
mora posredovati na spletni naslov zavoda z obvezno označbo, na kateri območni
službi zavoda namerava izvajati lokalni ali
nacionalni program javnih del. Odgovori
na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih
dneh od prejetja vprašanja na spletni strani zavoda.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 591/06

Ob-31112/06

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1181/9, njiva v izmeri 34 m2
in parc. št. 1181/10 njiva v izmeri 172
m2, vpisana pri vl. št. 1228, k.o. Zgornje
Radvanje, zemljišča so po planu stavbna
zemljišča v ureditvenem območju naselja,
vrednost zemljišč znaša 8,916.562 SIT,

20% DDV pa znaša 1,783.312 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišč 10,699.874 SIT oziroma 44.649,78
EUR. Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 498/1 njiva v izmeri 3.523 m2
in parc. št. 500 pot v izmeri 1.152 m2 obe
vpisani pri vl. št. 10, k.o. Boreci, parc. št.
501 njiva v izmeri 4.539 m2 in parc. št.
502 njiva v izmeri 665 m2 obe vpisani pri
vl. št. 369, k.o. Boreci, zemljišča se po
planu nahajajo v poselitvenem območju,
vrednost zemljišč znaša 14,818.500 SIT,
20% DDV znaša 2,963.700 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišč
17,782.200 SIT oziroma 74.203,81 EUR.
Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Kupec se zaveže plačati tudi stroške
cenitve v višini 50.400 SIT. V strošek cenitve je vključen 20% DDV. Parc. št. 498/1 in
parc. št. 500, obe k.o. Boreci sta obremenjeni s služnostno pravico dostopa za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora
plinovoda P 152 v korist imetnika pravice
Geoplin Plinovodi d.o.o. oziroma v korist
vsakokratnega lastnika plinovoda.
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 17. 11. 2006, do 12. ure. Na
kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba
za nakup stavbnega zemljišča pod zap.
št. ___ – 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. 77-11/2006 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 raz-
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pisnega 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 23. 11. 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.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 159/2006

Ob-30949/06

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 (sprejet na 85. redni seji Vlade RS dne, 24. 8. 2006), Spremembam in dopolnitvam Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (sprejet na
90. redni seji Vlade RS, dne 28. 9. 2006)
ter Pogodbe št. JAPTI-6064-2006-JK
o izvajanju in financiranju programa razvoj inovativnega okolja za leti 2006 in
2007 in Aneksa št. 1 k Pogodbi št. JAPTI-6064-2006-JK o izvajanju in financiranju programa razvoj inovativnega okolja
za leti 2006 in 2007, z dne 25. 10. 2006
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje zagotavljanja
vzpostavitve ugodnejših prostorskih
in tehničnih pogojev za opravljanje
dejavnosti univerzitetnih podjetniških
inkubatorjev
I. Razpisovalec javnega razpisa: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
II. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je spodbuditi razvoj
inovativnega okolja, ki bo zagotavljalo
ugodnejše prostorske in tehnične pogoje in s tem omogočalo malim podjetjem
in podjetniškim skupinam lažji dostop do
znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in
razvoj.
Univerzitetni podjetniški inkubatorji
nudijo študentom, profesorjem in drugim
strokovnjakom prostorske in materialne možnosti (raziskovalno in tehnološko
opremo) ter ustrezno strokovno podporo
za preverjanje njihovih idej pred komercializacijo.
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Cilj razpisa je:
– zagotoviti ugodnejše prostorske in
tehnične pogoje 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.
III. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje stroškov zagotavljanja
vzpostavitve ugodnejših prostorskih in
tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja, ki predstavlja inovativno in podporno
okolje za realizacijo podjetniških pobud
znotraj univerze ter na ta način spodbuja
prenos inovativnega potenciala, tehnologij
ter invencij kot inovacije na tržišče.
IV. Upravičeni stroški
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije (JAPTI) bo sofinancirala
stroške povezane z zagotavljanjem vzpostavitve ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti
univerzitetnega podjetniškega inkubatorja
v višini 95%. Prijavitelj mora zagotoviti
za vzpostavitev ugodnejših prostorskih in
tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja sredstva v višini 5%.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali v obdobju od 1. 11.
2006 do 30. 6. 2007.
Prijavitelj mora za sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z zagotavljanjem vzpostavitve ugodnejših prostorskih
in tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja naročniku predložiti predračun, ki
je sestavni del vloge na razpis. (Priloga
št. P – XVI.)
V zahtevku za sofinanciranje lahko prijavitelj predloži tudi dokazila o upravičenih stroških, nastalih v obdobju od 1. 11.
2006 do 30. 6. 2007, vendar mora za to
vrednost predložiti garancijo banke, s katero banka garantira, da bodo sredstva
porabljena namensko, najkasneje v roku 3
dni od podpisa pogodbe. Prijavitelj mora k
vlogi priložiti izjavo banke, s katero banka
izjavlja, da bo prijavitelju izdala v prejšnjem stavku navedeno bančno garancijo,
v kolikor bo med JAPTI in prijaviteljem
podpisana pogodba o sofinanciranju. (Izjava- Priloga št. P-I.)
V. Pogoji za sodelovanje
Splošni pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega razpisa:
Prijavitelji so univerzitetni podjetniški
inkubatorji na univerzah, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
A) Pravni status prijavitelja
– Prijavitelj mora biti samostojna gospodarska družba, ki opravlja dejavnost
neprofitno, je registrirana pri pristojnem
sodišču ali drugem ustreznem organu in
mora opravljati aktivnosti univerzitetnega
podjetniškega inkubatorja. Ustanovitelj
univerzitetnega podjetniškega inkubatorja mora biti univerza. Prijavitelj je dolžan
priložiti izpisek iz sodne evidence (Priloga
št. P-II.).
– Prijavitelj mora delovati vsaj dve leti
kot podjetniški inkubator na univerzi. Kot
dokazilo je prijavitelj dolžan predložiti akt
o ustanovitvi univerzitetnega podjetniške-
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ga inkubatorja iz katerega je to razvidno.
(Priloga št. P-III.).
– Prijavitelj ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Prijavitelj je dolžan priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. (Priloga št. P – IV.).
– Prijavitelj ne sme biti v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije. Kot dokazilo je prijavitelj dolžan priložiti potrdilo, ki ga pridobi na pristojnem registrskem sodišču – stečajna
pisarna. (Priloga št. P-V.).
– Prijavitelj 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). Kot dokazilo je prijavitelj dolžan
priložiti polletno oziroma letno bilanco stanja. (Priloga št. P-VI.).
– Univerzitetni podjetniški inkubator in
univerza za isti namen (za namen vzpostavitve ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev) nista pridobila sofinanciranja
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna v letu 2005-2006 (kot npr: PHARE, strukturni skladi...) (Izjava – Priloga
št. P-VII.).
– Prijavitelj ima poravnane vse davke
in prispevke v skladu s predpisi države.
Prijavitelj je dolžan priložiti potrdilo, ki
ga izda davčni ali drug pristojni organ,
kjer ima prijavitelj svoj sedež. (Priloga št.
P-VIII.).
– Prejemniki, ki so gospodarske družbe, so dolžni upoštevati načelo gospodarnosti in načelo zagotavljanja konkurence
med ponudniki, zato morajo prejemniki za
vsa naročila blaga, storitev in gradenj smiselno upoštevati določila Zakona o javnih
naročilih.
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) Drugi pogoji
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 ter izvaja
naslednje aktivnosti:
– informira ciljne skupine o inkubatorski dejavnosti;
– svetuje in pomaga pri realizaciji podjetniških pobud skupin ali posameznikov
znotraj univerze;
– zagotavlja ustrezno infrastrukturo za
preverjanje podjetniških idej;
– sodeluje z ostalimi domačimi in tujimi
institucijami podpornega okolja za podjetništvo;
– spodbuja s promocijo na področju
podjetništva in inovacij.
B.1.) Prijavitelj je dolžan opravljati dejavnost kot subjekt inovativnega okolja
najmanj 5 let po prejemu sredstev s strani
naročnika. (Izjava – Priloga št. P-IX.).
B.2.) Prijavitelj je dolžan priložiti izjavo
o predvidenem številu podjetniških sku-

pin, vključenih v podjetniški inkubator na
univerzi in številu novoustanovljenih podjetij v naslednjih 5 letih. (Izjava – Priloga
št. P-X.)
B.3.) Prijavitelj mora predložiti podatke
o delovanju univerzitetnega podjetniškega
inkubatorja za vsa leta delovanja vključno z obdobjem januar-oktober 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-XI.)
B.4.) Prijavitelj mora predložiti seznam
institucij znanja s katerimi sodeluje in podpisane izjave o sodelovanju z institucijami
znanja s strani odgovorne osebe. (Priloga
št. P – XII.).
B.5.) Prijavitelj mora predložiti Strategijo izvajanja aktivnosti univerzitetnega
podjetniškega inkubatorja za obdobje petih let, ki mora vključevati metodologijo za
izbor in vključitev podjetij v spin-off inkubator, podatke o informiranosti ciljnih skupin o inkubatorski dejavnosti (predvideno
število izvedenih delavnic za informiranje),
podatke o razvojni dejavnosti inkubatorja
(predvideno število projektov z gospodarstvom, predvideno število razvojno-raziskovalnih projektov, predvideno število
vključenih strokovnjakov iz gospodarstva
in univerze v delovanje inkubatorja), predvideno število individualnih in skupinskih
svetovanj oziroma delavnic, predvideno
število novo vključenih podjetij v spin-off
inkubator. (Priloga št. P–XIII.).
B.6.) Prijavitelj mora predložiti prostorski in tehnični plan iz katerega bo jasno
razvidno kje bo univerzitetni podjetniški
inkubator opravljal svoje aktivnosti (Priloga št. P –XIV.).
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 prijaviteljev
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila razpisna komisija
na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
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Merila

Št.
Da (2 tč)

Ne (0 točk

Informiranje ciljnih skupin o inkubatorski dejavnosti
Izvedene delavnice za informiranje v času delovanja
10 ali več izvedenih delavnic

2

Razvojna dejavnost inkubatorja
5 ali več projektov z gospodarstvom in vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva v delovanje inkubatorja

2

Individualno svetovanje in skupinsko svetovanje oziroma delavnice
10 ali več izvedenih svetovanj in 5 ali več izvedenih delavnic

2

10 ali več izvedenih razvojno-raziskovalnih projektov

2

Število vključenih podjetij v univerzitetni podjetniški inkubator
10 ali več vključenih podjetniških skupin in 5 ali več novoustanovljenih podjetij
Skupaj
Maksimalno število točk je skupaj 10.
Na podlagi ocenjevanja vlog se pripravi
izbor prejemnikov sredstev. V kolikor bi se
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presega razpisana
sredstva, se sredstva razdelijo glede na
prednostni kriterij.
Prednost pri izboru bodo imeli tisti prijavitelji, ki v okviru območja, ki ga pokrivajo
vključujejo več študentov.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje,
ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje določene s tem razpisom in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli več
kot polovico vseh točk.
VII. Višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje stroškov
za zagotavljanje vzpostavitve ugodnejših
prostorskih in tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja znaša 250,000.000 SIT.
VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je 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 RS za podjetništvo in tuje
investicije, p.p. 3912, 1001 Ljubljana, do
vključno 17. 11. 2006 (velja poštni žig do
vključno 17. 11. 2006) ali oddati v glavno
pisarno Javne agencije RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (WTC 8. nadstropje) do 17. 11. 2006
do 10. ure v ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– vloga na javni razpis« z navedbo naslova
»javni razpis za zagotavljanje vzpostavitve
ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti univerzitetnih
podjetniških inkubatorjev« 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 17. 11. 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.

2
10

X. Datum odpiranja
Odpiranje vlog bo javno in bo 20. 11.
2006 ob 10. 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.
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, (tel.
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 – Vzpostavitev
ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za opravljanje dejavnosti univerzitetnih
podjetniških inkubatorjev«, najkasneje tri
dni pred iztekom roka za oddajo vlog, to je
do srede, 15. 11. 2006.
XIV. Seznam prilog in obrazcev, ki jih je
potrebno predložiti v ponudbi:
Priloge (izpisi, potrdila, izjave, obrazci,
ipd.)
1. Osnovni prijavni obrazec – priloga št.
P – I.
2. Izjava banke, s katero banka izjavlja,
da bo prijavitelju izdala bančno garancijopriloga št. P –II.
3. Izpisek iz sodne evidence– priloga
št. P –III.
4. Akt o ustanovitvi univerzitetnega podjetniškega inkubatorja- priloga št. P – IV.
5. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da prijavitelj ni vpisan v kazensko evidenco – priloga št. P – V.
6. Potrdilo pristojnega registrskega sodišča- stečajna pisarna, da prijavitelj ni v
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije – priloga št. P–VI.
7. Polletna oziroma letna bilanca stanja na podlagi katere prijavitelj dokazuje,
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da ni 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) – priloga št. P –VII.
8. Izjava, da Univerzitetni podjetniški
inkubator in univerza za isti namen (za namen vzpostavitve ugodnejših prostorskih
in tehničnih pogojev) nista pridobila sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali
lokalnega proračuna v letu 2005-2006 (kot
npr: PHARE, strukturni skladi...) – priloga
št. P – VIII.
9. Potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa, da ima prijavitelj poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države – priloga št. P – IX.
10. Izjava, da bo prijavitelj opravljal
dejavnost kot subjekt inovativnega okolja
najmanj 5 let po prejemu sredstev s strani
naročnika – priloga št. P-X.
11. Izjava prijavitelja o predvidenem številu podjetniških skupin, vključenih v podjetniški inkubator na univerzi in številu novoustanovljenih podjetij v naslednjih 5 letih
– priloga št. P – XI.
12. Podatki o delovanju univerzitetnega
podjetniškega inkubatorja za vsa leta delovanja vključno z obdobjem januar-oktober
2006 – priloga št. P – XII.
13. Prijavitelj mora predložiti seznam
institucij znanja s katerimi sodeluje in podpisane izjave o sodelovanju z institucijami
znanja s strani odgovorne osebe – priloga
št. P – XIII.
14. Prijavitelj mora predložiti Strategijo
izvajanja aktivnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja za obdobje petih letpriloga št. P – XIV.
15. Prijavitelj mora predložiti prostorski
in tehnični plan iz katerega bo jasno razvidno kje bo univerzitetni podjetniški inkubator opravljal svoje aktivnosti – priloga
št. P – XV.
16. Predračun – priloga št. P – XVI.
17. Vzorec pogodbe – priloga št. P –
XVII.
JAPTI, Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-30884/06
Na podlagi 17. člena Statuta Zavoda
za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav kandidatov za prosto
delovno mesto direktor Zavoda za
šport, turizem in prosti čas Sežana
Od kandidatov pričakujemo:
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– pozna dejavnosti s področja dela zavoda,
– ima najmanj visoko izobrazbo družboslovne ali pedagoške smeri in
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
Kandidat naj k prijavi na prosto delovno
mesto poleg dokazil za izpolnjevanje pogojev priloži tudi kratek življenjepis.
Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje 5 let. Direktor je lahko ponovno imenovan. Zasedba delovnega mesta je možna s 6. 12. 2006.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v 8 dneh
po objavi na naslov: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, s pripisom »Za
razpis direktorja Zavoda ŠTIP«.
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Prepozne prijave se ne upoštevajo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po
izdaji odločbe o izbiri.
Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana
Ob-30933/06
Javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
110 kV stikališča za HE Blanca in HE
Krško
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za projekt Skupni podvig,
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, telefaks
01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Blanca in HE Krško.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
– izdelava dokumentacije,
– dobava,
– transport na gradbišče,
– montaža in preizkušanje,
– šolanje naročnikovega osebja ter
– spuščanje v obratovanje
110 kV stikališča v s plinom izolirani izvedbi z enojnimi zbiralkami, v izvedbi s tripolnimi ali enopolnimi oklopi.
Prav tako je predmet razpisa tudi dobava
odvodnikov prenapetosti.
Gradbena dela za pripravo prostora 110
kV stikališča niso predmet razpisa.
3. Rok za dokončanje del:
– HE Blanca: december 2008,
– HE Krško: december 2011.
4. (a)Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Vili Vindiš,
univ. dipl. ekon., elektronski naslov: vili.vindis@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 12. 2006.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo
Za domače ponudnike 36.000 SIT
(DDV je vključen) z nakazilom na TRR št.
04302-0001020424 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT VN – HE Blanca in
HE Krško«.
Za tuje ponudnike 150 EUR (DDV je
vključen) z nakazilom na račun pri Nova
KBM d.d., Swift coda: KBMASI2X, IBAN:
SI56 04302 0001020424, s pripisom »Tender LOT VN – Blanca HPP and Krsko
HPP«.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave.
Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo naslov,
faks, ime kontaktne osebe in davčno številko.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno pri HSE Invest d.o.o., Obrežna
ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 1. 12. 2006 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 11. 12. 2006 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2006 ob 12.15 na sedežu HSE
Invest d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti dve garanciji za
resnost ponudbe, in sicer: garancijo v višini najmanj 10% skupne neto ponudbene
cene za HE Blanca in garancijo v višini najmanj 10% skupne neto ponudbene
cene za HE Krško. Garancija za HE Blanca mora veljati še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe za HE Blanca in garancija
za HE Krško mora veljati še 30 dni po roku
veljavnosti ponudbe za HE Krško.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
Usposobljenost za dobavo opreme in
izvedbo del po tem razpisu bo priznana
vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja merila:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja; da njegovo poslovanje ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima svoj sedež;
4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice
sodbe že izbrisane;
5. je v zadnjih treh letih izkazoval
pozitiven poslovni rezultat;
6. v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti;
7. je v zadnjih treh letih imel proizvodnjo enakega ali sorodnega tipa najmanj
300 polj napetostnega nivoja vsaj 110 kV
vsako leto;
8. je v zadnjih treh letih na trgu EU
dobavil najmanj 40 polj napetostnega nivoja vsaj 110 kV vsako leto (štejejo tudi
reference v novih članicah EU, Švici in
Norveški);
9. je bila enaka konstrukcija odklopnika podobnih nazivnih vrednosti že uporabljena na drugih stikalnih napravah v podobnih obratovalnih in podnebnih razmerah in je vsaj tri leta ustrezno delovala;
10. ima vpeljan sistem kontrole kvalitete za takšno proizvodnjo.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za projekt Skupni podvig
Ob-30348/06
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju
kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03),
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov, projektov in dejavnosti
na področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2007
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da
izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo
določeno število članov v Občini Mežica ali
da je njihovo delovanje oziroma so njihovi
projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu
s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da predložijo ustrezen letni program
dela.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali projekti, programi in dejavnosti na
naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
7,500.000 SIT.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, programi in dejavnosti, ki
se bodo izvedle v letu 2007. Sredstva niso
prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, kot priporočeno pošiljko najkasneje z datumom 30. 11. 2006 ali
na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.
Ponudb, ki ne bodo oddane pravočasno
komisija ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis – kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave
v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba
izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-50,
kontaktna oseba: Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica, v času uradnih ur od po-
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nedeljka do četrtka od 8. ure do 13. ure, ob
petkih od 8. do 12. ure, od dneva objave
javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok
za oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po
poteku rokov za pritožbe.
Občina Mežica
Ob-30349/06
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu
2007 Občina Mežica sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja v Občini Mežica.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1) interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2) športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4) vrhunski šport,
5) kakovostni šport,
6) športna rekreacija,
7) šport invalidov,
8) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
9) delovanje zvez športnih društev,
10) propagandna dejavnost v športu.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni morajo biti viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu
Občine Mežica.
6. Rok za prijavo na razpis je do 30. novembra 2006.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z letnim programom športa in
z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v marcu 2007.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica s
pripisom »Javni razpis – šport«.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-350.
Občina Mežica
Št. 4651-20/2006-60
Ob-30936/06
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi
statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št.
34/99, 65/02 in 24/03) in letnega programa
prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja (št. 4651-20/2006), ki je bil
sprejet na 28 redni seji Občinskega sveta

Občine Hrpelje-Kozina z dne 16. 2. 2006
objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo stavbne
parcele na Kozini
A) Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča:
– parcelna št. 294.S k.o. Hrpelje, v izmeri
1553 m2, 12,000.000 SIT.
Na zemljišču se nahaja upravni objekt
podjetja InterINA d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana. Navedena izhodiščna cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil sodno zaprisežen cenilec. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe (kopijo osebnega
dokumenta), oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v točki 1 ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
5. Rok za oddajo ponudb je petek 10. 11.
2006 do 10. ure. Prepozne, nepopolne in
nepravilno označene ponudbe komisija ne
bo upoštevala pri izbiri.
6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, reška cesta 14, 6240 Kozina
z oznako »Javni razpis za prodajo stavbne
parcele na Kozini«.
7. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
8. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
9. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v
roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Hrpelje-Kozina.
10. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in
poravnanih vseh stroškov bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega
ponudnika.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
12. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi
(Aleksander Batič).
Občina Hrpelje-Kozina

Št.
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Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, kot
prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), po Sklepu
Občinskega sveta Občine Kostel ter Programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja, Proračuna Občine Kostel
za leto 2006, (Uradno glasilo Občine Kostel
št. 01/06), objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
1. Stanovanje št. 4M v poslovno-stanovanjskem objektu Potok 1a, 1336 Vas:
uporabna površina objekta skupaj v izmeri
40,52 m2.
II. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino
primernih kupcev:
1. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 1 znaša 6,500.000
SIT.
III. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ki se izkažejo s kopijo izpisa iz
registra pravnih oseb in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije;
– za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
– najnižje ponudbene vrednosti, najkasneje do roka za predložitev ponudb, na TRR
št. 01365-0100005397 pri UJP enota Novo
mesto. Dokazilo o plačani varščini se priloži
pisni ponudbi in je njen sestavni del;
– vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja, skupaj s stroški za vpis v zemljiško
knjigo, plača kupec;
– kupec je dolžan pogodbo podpisati v
roku najpozneje 15 dni po izbiri ponudnika,
preostanek kupnine pa plačati v roku najpozneje 30 dni po podpisu pogodbe. Kolikor
kupec pogodbe ne podpiše v roku najpozneje15 dni po končani izbiri, se mu plačana
varščina ne vrne in se šteje, da je odstopil
od ponudbe.
IV. Osnovni kriteriji, po katerih se bodo
vrednotile ponudbe: najvišja ponujena cena
100 točk.
V. Ogled nepremičnine bo mogoč do
24. 11. 2006, po predhodnem dogovoru,
tel. 01/89-48-006 ali 041/413-545. Kontaktna oseba je Aleš Marolt.
VI. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo
na Občini Kostel, Vas 1, 1336 Vas, v času
uradnih ur.
VII. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno
8. 12. 2006, do 8. ure, v zapečateni kuverti
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«, na naslov: Občina Kostel,
Vas 1, 1336 Vas.
VIII. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
8. 12. 2006, ob 12. uri v prostorih Občine
Kostel, Fara 30, 1336 Vas.
IX. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;

Stran

8642 /

Št.

112 / 3. 11. 2006

– pod enakimi pogoji ima prednost nakupa najemnik stanovanja;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– obveznost Občine Kostel, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena;
– komisija lahko s soglasjem župana, do
sklenitve pravnega posla, kadarkoli ustavi
postopek;
– podrobnejše informacije dobite pri Alešu Maroltu, na tel. 01/89-48-006 ali GSM
041/413-545 v času uradnih ur, in sicer ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure in v četrtek od 14. do 16. ure.
Občina Kostel

Javne dražbe
Ob-30350/06
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 13/03, 77/03), sklepa Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi št. 466-58/2002 z
dne 28. 3. 2002 in Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 58/06),
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
Zagorje ob Savi, ki jo zastopa župan Matjaž
Švagan, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe je stavbno zemljišče parc. št. 476/3 travnik v izmeri 499 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 1117 k.o. Zagorje-mesto
za izklicno ceno 4,248.000 SIT. V ceni ni
vštet 20% davek na dodano vrednost.
V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, ki ga investitor plača pred izdajo
gradbenega dovoljenja, niti stroški v zvezi z
izvedbo kupoprodajne pogodbe, ki jih nosi
kupec.
III. Nepremičnina je bremen prosta.
IV. Nepremičnina, opredeljena v I.točki
te objave bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v sredo, dne 22. novembra 2006 ob 9. uri v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
V. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– originalno potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko lastnega računa za primer vračila
varščine (kot originalno potrdilo šteje originalna potrjena položnica ali s strani banke
potrjen izpis o uspešno izvedenem plačilu
preko spleta),
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih
oseb (velja le za pravne osebe in s.p.),
– fotokopijo veljavne osebne izkaznice
oziroma drug identifikacijski dokument (velja
le za fizične osebe),
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– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko pravne osebe ali s.p.,
fizične osebe pa predložijo 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 ponedeljka, dne 20. novembra 2006 plačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine, to
je v višini 424.800 SIT. Varščino je potrebno nakazati na račun proračuna občine št.
01342-0100018358, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. Dražitelj se mora izkazati s potrjenim potrdilom o pravočasnem
plačilu ustreznega zneska varščine.
Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena
v osmih dneh po končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremičnine
mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni
po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva Občine Zagorje ob Savi k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe
odstopil, zaradi česar mu zapade varščina
v korist Občine Zagorje ob Savi.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati na račun Občine Zagorje ob
Savi v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma prejema računa.
Davek na dodano vrednost v višini 20%
od cene nepremičnine, ki bo dosežena po
končani dražbi, stroški notarja, stroški vpisa
v zemljiško knjigo in drugi morebitni stroški
za izvedbo pogodbe, bremenijo kupca.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s
prodano nepremičnino.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija za vodenje in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
20. novembra 2006 plačal zahtevani znesek varščine in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki izpolnjuje
pogoje in ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in

upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03).
VIII. S to objavo se šteje, da je kupec
seznanjen z dejstvom, da je za potrebe gradnje na kupljeni nepremičnini dostop z gradbeno mehanizacijo možen le po poti iz smeri
»bazen Selo«, po izgradnji pa je dostop do
novozgrajenega objekta možen po mestni
ulici skozi naselje Selo.
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo so
na voljo na naslovu: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi oziroma vsak delovni dan na tel. 03/56-55-702
ali 03/56-55-714.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 478-0181/2006-43/05
Ob-30645/06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi Pravilnika o
oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Uradni list RS, št. 31/03)
javno dražbo
za oddajo profitnih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem
I. Predmet oddaje so naslednja stanovanja:
1. Enosobno stanovanje št. 24, v 3. nadstropju objekta na naslovu Gogalova ulica 9,
v Kranju, v izmeri 43,30 m2, točkovano z 323
točkami, za izhodiščno mesečno najemnino
38.780,50 SIT.
2. Dvosobno stanovanje št. 9, v 2. nadstropju objekta na naslovu Kidričeva ulica
47a, v Kranju, v izmeri 62,90 m2, točkovano
z 298 točkami, za izhodiščno mesečno najemnino 50.756 SIT.
3. Dvosobno stanovanje s kabinetom št.
7, v 1. nadstropju objekta na naslovu Planina 1, v Kranju, v izmeri 54,50 m2, točkovano
s 341 točkami, za izhodiščno mesečno najemnino 49.368 SIT.
4. Dvosobno stanovanje št. 5, v mansardi objekta na naslovu Župančičeva ulica 10,
v Kranju, v izmeri 56,90 m2, točkovano s 180
točkami, za izhodiščno mesečno najemnino
27.734 SIT.
5. Štirisobno stanovanje št. 26, v pritličju
objekta na naslovu Župančičeva ulica 16, v
Kranju, v izmeri 90,20 m2, točkovano s 193
točkami, za izhodiščno mesečno najemnino
44.783 SIT.
6. Dvosobno stanovanje št. 30, v kleti objekta na naslovu Stritarjeva ulica 4, v
Kranju, v izmeri 72,10 m2, točkovano s 161
točkami, za izhodiščno mesečno najemnino
31.432,50 SIT.
II. Stanovanja opredeljena v I. točki javne
dražbe bodo oddana v najem na javni dražbi, ki bo v torek, dne 21. 11. 2006, ob 11. uri
v sobi št. 14, na naslovu Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Zoper uporabnike v stanovanjih, opredeljenih v I. točki javne dražbe, je v teku
izvršilni postopek na izpraznitev in izročitev
nepremičnine; sklep o izvršbi na izpraznitev
in izročitev nepremičnine je pravnomočen.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe:
– ki so polnoletni državljani Republike
Slovenije,
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– katerih ožji družinski člani, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja, so državljani Republike Slovenije ali
tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v
skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02),
– ki imajo poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj,
– ki predložijo potrdilo o vplačani varščini.
IV. Na podlagi sklepa župana iz 4. člena Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem šifra:
478-0181/2006-43/05, z dne 26. 10. 2006,
so kot ciljna skupina določijo družine, kjer
ima prosilec oziroma udeleženec javne
dražbe prijavljeno stalno prebivališče na
območju Mestne občine Kranj, najmanj petnajst let pred objavo javne dražbe, in imajo
prednost pri dodelitvi profitnega stanovanja
v najem, kolikor je udeležencev javne dražbe več, kot je razpoložljivih stanovanj.
V. Izhodiščna najemnina se ugotavlja na
podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03), oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi ter
znaša 110 odstotkov neprofitne najemnine
za določeno stanovanje.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in obratovalnih ali individualnih stroškov, ki
jih bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
Najemnino bodo najemniki plačevali v
rokih dospetja določenih s strani upravljavca
stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.
VI. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 3 izhodiščnih
mesečnih najemnin za stanovanje, ki ga bo
dražil. Če vplača varščino za stanovanje, za
katerega je predpisana najvišja izhodiščna
najemnina, lahko draži tudi tista stanovanja za katera je predpisana nižja izhodiščna
najemnina.
Varščino je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa
št. 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010046-43060005
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo za oddajo profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem«, z oznako točke, pod katero se nahaja
stanovanje, za katero se plačuje varščina.
Pred začetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu
varščine.
Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino, in sicer tako, da bo
ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen
plačila najemnine za dodeljeno stanovanje
za zadnje 3 mesece, v primeru, da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine
Kranj. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine
Kranj, varščina zapade na račun le-teh. V
primeru, da je plačana varščina manjša, kot
znaša trimesečna najemnina, bo izbrani dražitelj nakazal razliko v roku 3 mesecev od
podpisa pogodbe. V primeru, da je plačana
varščina večja, kot znaša trimesečna najemnina, bo mestna občina Kranj nakazala
izbranemu dražitelju razliko v roku 15 dni po
podpisu pogodbe.
Drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v
10 dneh po končani javni dražbi.

VII. Pogodba o oddaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da se
ponudnik, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh
od poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Mestne občine Kranj. Najemne pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas.
VIII. Pravila javne dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je vplačal varščino
za stanovanje, ki ga draži, oziroma če je
vplačal varščino za stanovanje, za katerega
je predpisana najvišja izhodiščna najemnina, lahko draži tudi tista stanovanja, za katera je predpisana nižja izhodiščna najemnina
in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. udeleženec lahko draži toliko časa,
dokler izklicana najemnina ne presega 1/3
povprečnega rednega mesečnega prihodka
za obdobje avgust 2006 do vključno oktober 2006, pri čemer se seštevajo prihodki udeleženca in ožjih družinskih članov, ki
skupaj z udeležencem prosijo za dodelitev
stanovanja,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
IX. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do ponedeljka, 20. 11. 2006 do 12.
ure, na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba št. 156,
predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za udeleženca
javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču za udeležence javne dražbe z navedbo dobe prebivanja na območju Mestne občine Kranj
in potrdilo o stalnem prebivališču za ožje
družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za
dodelitev stanovanja,
– davčno številko in številko računa
udeleženca javne dražbe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– navedbo EMŠO za udeleženca in ožje
družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za
dodelitev stanovanja,
– dovoljenje za stalno bivanje v skladu z
Zakonom o tujcih za ožje družinske člane,
ki niso državljani Republike Slovenije, in ki
skupaj z udeležencem javne dražbe prosijo
za dodelitev stanovanja,
– potrdilo, da ima udeleženec poravnane
vse obveznosti do Mestne občine Kranj, za
katerega je potrebno zaprositi na Oddelku
za finance Mestne občine Kranj, najkasneje
do torka, 14. 11. 2006,
– dokazilo o rednem mesečnem prihodku za obdobje avgust 2006 do vključno oktober 2006, za udeleženca in ožjih družinskih
članov, ki skupaj z udeležencem prosijo za
dodelitev stanovanja,
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– potrdilo o vplačani varščini,
– seznam ožjih družinskih članov, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
X. Postopek oddaje profitnih stanovanj v
najem se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
XI. Mestna občina Kranj si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, v kolikor
izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogoja iz točke
VIII/3.
XII. Ogled stanovanj bo možen najkasneje do petka, 17. 11. 2006, po predhodni
najavi, na Oddelku za gospodarske javne
službe Mestne občine Kranj, na telefon
23-73-103 ali 23-73-144.
XIII. Podrobnejše informacije so interesentom javne dražbe na voljo na Oddelku
za gospodarske in premoženjske zadeve
Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj
Ob-30797/06
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list 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 (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in
33/06) in sprejetega Letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za
leto 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,
tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnine na območju blokovskega
naselja Rozmanov trg, v k.o. Litija, stoječe na parc. št. 128/9 v izmeri 3.901 m2 in
parc. št. 130/28 v izmeri 966 m2, za izklicno ceno 113,000.000 SIT (z vključenim
20% DDV-jem), ki se nahajajo na območju
blokovne večstanovanjske gradnje in se
prodajajo kot enotna gradbena parcela,
kjer je možna gradnja večstanovanjskih
objektov.
Nepremičnine s parc. št. 128/9 in 130/28,
vse k.o. Litija, so locirane med državno regionalno cesto R2-416 (Litija–Šmartno) in
lokalno cesto 208450 Maistrova, lokalno
cesto 208440 Luke Svetca in lokalno cesto
208320 Grbinska cesta. Po Odloku o spremembah in dopolnitvah PUP sta predmetni
nepremičnini umeščeni v morfološki celosti
02 SV, kjer je dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov. Namenska raba prostora
je blokovna, večstanovanjska gradnja P+4,
maksimalni indeks izrabe zemljišča (FSI)
znaša 2. Pozidanost znaša maksimalno
25% gradbene parcele.
Predmetne nepremičnine še nimajo individualne komunalne opremljenosti, vendar
se v bližini nahajajo vsi komunalni vodi.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Litija št. 01260-0100002491
v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
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način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano kavcijo.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s
pravnim poslom.
4. Kavcija: interesenti so dolžni najkasneje 1 dan pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Občine Litija št. 01260
– 0100002491, s pripisom »plačilo kavcije
za javno dražbo«. Najugodnejšemu dražitelju bo kavcija brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli
na dražbi, bo kavcija brezobrestno vrnjena
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent vplača kavcijo za
nepremičnino, ki se nahaja v razpisu javne
dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
kavcija ne povrne.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne ali fizične osebe, ki se pravočasno prijavijo, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o plačilu;
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta,
za fizične osebe;
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila kavcije.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo
predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodja
dražbe izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 30. 11.
2006 v veliki sejni sobi Občine Litija – I.
nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z
začetkom ob 10. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija najkasneje do 29. 11. 2006 do
9. ure.
7. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo vodi notar Miro Bregar,
– draži lahko tisti, ki je do vključno dne
29. 11. 2006 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo,
– dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500.000 SIT,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 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,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
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– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne 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).
Vodja dražbe lahko s soglasjem župana ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrne varščina brez
obresti. Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
Prodajalec bo ustanovil odkupno pravico
na predmetnih nepremičninah, ki jo bo realiziral v roku 2 let po sklenitvi pravnega posla
za ceno v višini 84,750.000 SIT, v primeru,
da pridobitelj v tem roku ne pridobi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo
večstanovanjskega objekta. Odkupna pravica bo sestavina prodajne pogodbe in se bo
vpisala v zemljiško knjigo.
Vse stroške in dajatve v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe nosi kupec.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na njegovi strani, ponudnik obdrži njegovo
kavcijo.
9. Informacije: vse dodatne informacije
in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko
zainteresirani dobijo na Občini Litija pri Karmen Merela na tel. 01/896-34-58, e-mail:
karmen.merela@litija.si.
Občina Litija
Ob-30883/06
V skladu s sprejetim prodajnim načrtom
in proračunom, Občina Hoče–Slivnica razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine: 1. zemljišče, v
k.o. Hotinja vas, ki obsega: parcelo št. 64/2
v obsegu 424 m2. Izklicna cena za parcelo
je 3,000.000 SIT.
Javna dražba bo v prostorih Občine
Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, v sejni sobi, dne 17. 11. 2006 ob
10. uri.
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje,
določene z zakonodajo za pridobitev lastninskih pravic na nepremičninah v Republiki
Sloveniji, in ki najmanj 3 dni pred izvedbo
licitacije vplačajo varščino v višini 10% izklicne cene (300.000 SIT) na EZR Občine
Hoče-Slivnica št. 01360-0100009425, sklic
na št. 11-76597-7221002.
K javni dražbi lahko pristopijo vsi interesenti, ki predložijo potrdilo o plačilu varščine.
Pravne osebe morajo predložiti še potrdilo o registraciji podjetja oziroma dovoljenje
upravne enote za opravljanje dejavnosti ter
pooblastilo, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Na javni dražbi je znesek zvišanja za
posamezno kupnino 50.000 SIT.
Interesenti lahko dobijo informacije o
predmetu dražbe na sedežu občine: Pohorska cesta 15, Hoče, pri Liljani Adanič, tel.
02/616-53-20.
Interesent, ki uspe na javni dražbi, mora
v roku 8 dni skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo in plačati preostali del kupnine

v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če uspešen
dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe
in plačal celotne kupnine v določenem roku,
bo prodaja razveljavljena, plačana varščina
pa zapade v korist prodajalca. Prodajalec
se zaveže plačati DDV, kupec pa je dolžan
poravnati stroške overitve pogodbe in stroške prepisa. Interesentom, ki ne uspejo na
javni dražbi, se varščina vrne v 3 dneh po
opravljeni dražbi.
Komisija lahko s soglasjem predstojnika ustavi postopek do sklenitve pravnega
posla, pri čemer povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov plačila za predmetno dražbo.
Občina Hoče-Slivnica

Razpisi delovnih
mest
Su 010601/2006
Ob-30351/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02–113/05), Višje sodišče v Celju,
Prešernova 22, 3000 Celje, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 1 (eno) prosto delovno
mesto (m/ž).
Delo se lahko opravlja v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Okvirni opis del in nalog:
– opravljanje priprav za obravnavo in
sejo senata,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– izdelava osnutkov in predlogov pravnih mnenj,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po odredbi predsednika sodišča, vodje
oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– morajo biti državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
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Izbrani kandidat bo delo opravljal na Višjem sodišču v Celju, Prešernova ulica 22,
Celje.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (izbrani kandidat bo potrdilo moral predložiti najkasneje
pred zaposlitvijo),
– potrdilo ali pisno izjavo, da kandidat
ni v kazenskem postopku zaradi kakšnega
kaznivega dejanja (izbrani kandidat bo potrdilo moral predložiti najkasneje pred zaposlitvijo).
Kandidati pošljejo pisne prijave z opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v
Celju, Kadrovska služba, Prešernova ulica
22, 3000 Celje, z označbo »javni natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 03/42-75-260.
Višje sodišče v Celju
Št. 110-48/2006-3
Ob-30352/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji svetovalec II, višji
svetovalec I. Uradnik bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec II.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
elektrotehnične, strojne, pravne, ekonomske, rudarske ali geotehnološke smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj, v primeru univerzitetne izobrazbe 4 leta delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opra-

vili najpozneje v enem letu od imenovanja v
naziv. V primeru, da ima kandidat opravljen
pravniški državni izpit, se mu v skladu s
prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del
državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
najmanj visoko strokovno izobrazbo rudarske ali geotehnološke smeri in z opravljenim
strokovnim izpitom po Zakonu o rudarstvu
ter z znanjem in izkušnjami s področja metanskih jam.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno izvajanje zahtevnih nalog
s področja javnega naročanja za potrebe
organa,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojno izvajanje zahtevnih strokovnih nalog s finančnega področja in drugih področij potrebnih za izvajanje nalog
organa,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil o stanju na področju dela
in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora,
– nudenje strokovne pomoči,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o rudarstvu (če ga
kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za
energetiko in rudarstvo, Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi oziroma na drugih lokacijah
kjer organ posluje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
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objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kadrovska služba,
Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z
oznako »Za javni natečaj – Višji svetovalec
v IRSER«.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/420-44-83 (mag.
Anton Planinc).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Inšpektorat Republike Slovenije
za energetiko in rudarstvo
Št. 110-19/2006-18
Ob-30353/06
Upravna enota Krško objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
1. Višji referent za nedoločen čas s
polnim delovnim časom v Oddelku za
gospodarske dejavnosti in kmetijstvo.
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo na tem
delovnem mestu naloge izvrševal v nazivu
višji referent III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov,
– koordiniranje izvajanja nalog v zvezi z
agrarnimi operacijami in urejanjem kmetijskih zemljišč,
– izdajanje potrdil iz uradnih evidenc,
– vodenje registrov, evidenc in priprava
poročil na njihovi podlagi,
– druga opravila po nalogu predstojnika.
Zahtevani pogoji:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj na
ustreznih delovnih mestih,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava, in druge pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
letu dni po imenovanju v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica,
– fotokopijo delovne knjižice in izjavo o
ustreznih zahtevanih delovnih izkušnjah.
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Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev z oznako »javni natečaj« pošljejo v roku 8 dni od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Upravna
enota Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
osem dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 07/498-14-08
(Škrabar Milena).
2. Pripravnik – višji referent v Oddelku
za upravne notranje zadeve za opravo
strokovnega upravnega izpita.
Pripravnik se bo usposabljal za uradniško delovno mesto- višji referent, delovno
razmerje se bo sklenilo za določen čas
osmih mesecev, s polnim delovnim časom.
Naloge: usposabljanje za vodenje upravnih postopkov.
Zahtevani pogoji:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi delovnega prava:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev z oznako »javni natečaj« pošljejo v roku 8 dni od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Upravna
enota Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
osem dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 07/498-14-08
(Škrabar Milena).
Upravna enota Krško
Su 010601/2006
Ob-30354/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo), Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000
Celje, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž) – 2 prosti mesti.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnim razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
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– znanje enega od svetovnih jezikov.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Naloge
se bodo opravljale v nazivu višji pravosodni
svetovalec III na Okrožnem sodišču v Celju.
Okvirna vsebina dela: proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava
obrazložitve odločitve, spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne
literature, sprejemanje vlog in izjav strank
na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika, priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv, priprava pomembnejših poročil,
analiz in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v
peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo
moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Celju,
Urad predsednika, Prešernova 22, Celje, z
oznako »javni natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča,
tel. 03/ 42-75-302.
Okrožno sodišče v Celju
Su 010601/2006
Ob-30355/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo), Okrajno sodišče v Šentjurju, Dušana Kvedra 45,
3230 Šentjur, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž) – 1 prosto mesto.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnim razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,

– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo naloge
opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III na Okrajnem sodišču v Šentjurju.
Okvirna vsebina dela: proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava
obrazložitve odločitve, spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne
literature, sprejemanje vlog in izjav strank
na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika, priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv, priprava pomembnejših poročil,
analiz in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v
peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo
moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Šentjurju,
Urad predsednika, Dušana Kvedra 45, Šentjur, z oznako »javni natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v Uradu predsednika sodišča, tel. 03/74-61-650.
Okrajno sodišče v Šentjurju
Su 20/2006-8
Ob-30502/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
Delovno mesto pravosodni sodelavec
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec III,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
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V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa;
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka;
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom;
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc;
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– izdelovanje enostavnejših sklepov,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje drugih opravil, določenih s
Sodnim redom, in vseh potrebnih strojepisnih del,
– izdajanje historičnih in navadnih zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz zbirke
listin, enostavnejša dela v zemljiški knjigi,
– vodenje potrebnih evidenc v zvezi s
kaznovalnimi nalogami, specializacijami,
pripori, prednostnimi obravnavami, zaseženimi predmeti,
– določanje matične številke obdolžencem in vpisovanje obdolžencev v matično
evidenco, skrb za pravilnost in ažurnost podatkov v matični evidenci obdolžencev na
podlagi poizvedb, uradnih zaznamkov, ipd.,
opravljanje poizvedb za dopolnitev predlogov, izpis predkaznovanosti dnevno prispelih predlogov na oddelek za prekrške,
– vodenje rokov za ugotavljanje izvršljivosti odločb o prekršku, ugotavljanje pogojev za uvedbo postopka prisilne izterjave in
izdelava zahtev za uvedbo postopka prisilne
izterjave,
– izdajanje zahtevanih potrdil,
– ostale naloge po odredbi predsednice
sodišča, vodje oddelka, vodje pisarne vpisnika, sodnika ali sekretarja sodišča.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena srednja izobrazba (V.),
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2‑mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni 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 v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, kadrovska služba, za Javni
natečaj – pravosodni sodelavec – vodja
vpisnika, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo
obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 20/2006-9
Ob-30503/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
višji svetovalec v pravosodju – višji svetovalec v finančno računovodski
službi (eno delovno mesto).
Delovno mesto višji svetovalec v pravosodju je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v
pravosodju II in višji svetovalec v pravosodju
I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec v pravosodju II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– odgovornost za pravilno vodenje poslovnih knjig (vodenje glavne knjige),
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige (sistem MFERAC),
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom, odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za
sestavo letnega poročila,
– sprotno informiranje in priprava podatkov o porabi proračunskih sredstev, glede
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na posamezno vrsto stroška in glede na
preobremenitve,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– 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 diplome,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– opravljen izpit 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
državnega izpita iz javne uprave 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 potrdila moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom se pošljejo
v osmih dneh od objave javnega natečaja
na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za: javni natečaj za višjega
svetovalca v finančno računovodski službi),
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
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Št. 110-300/2006-31111
Ob-30646/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena v
zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010603/06
Ob-30649/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-72-75.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 456/06
Ob-30677/06
Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika, Trg
Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/‑ice.
Kandidat/‑ka za ravnatelja mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/‑ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno s 53., 92., 94. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo).
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati/
‑ke, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo) ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnilih zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01,
44/04 odl. US: U-I-256/01-13).
Kandidati/‑ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/‑ka bo imenovan za 5
let.
Predviden začetek dela je 22. 2. 2007
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o
dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo
razvoja ter dela zavoda za mandatno obdobje, pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika,
Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika, s pripisom za razpis ravnatelja/‑ice.
Kandidati/‑ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izbiri v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika
Št. 229/06
Ob-30808/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/2006 – UPB2) načelnik Upravne enote Celje objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
– referent v Oddelku za upravne notranje zadeve, v Referatu za promet, ki se
lahko opravlja v nazivu referent III, II in I.
Delovne naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji s področja prometa,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,

– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in predvidenim 2 mesečnim
poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta
1, v Celju. Kandidat, ki nima opravljenega
strokovnega izpita za imenovanje v naziv,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v drugem odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da imajo najmanj srednjo izobrazbo
strojne smeri;
– da imajo najmanj 3 leta in 6 mesecev
delovnih izkušenj;
– da imajo opravljen strokovni upravni
izpit;
– da imajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje:
– fotokopijo zaključnega spričevala,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– za pridobitev podatkov iz četrte in pete
alineje, ki so predpogoj za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, je potrebna pisna privolitev kandidata; v primeru, da kandidat z
vpogledom v podatke ne soglaša, mora zahtevane podatke pridobiti in priložiti sam (peti
odstavek 139. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo).
Ostale podatke si bo natečajna komisija pridobila v skladu s tretjim odstavkom
139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil, razgovora s kandidati
ter pisnim oziroma praktičnim preverjanjem
kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izkušnjami iz opisanega delovnega področja, s poznavanjem delovanja Upravne enote Celje in bližino bivališča sedežu Upravne
enote Celje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Javni
natečaj«, v roku 8 dni od dneva objave v

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Uradnem listu RS, spletni strani Ministrstva
za javno upravo in Zavoda za zaposlovanje
na naslov: Upravna enota Celje, Ljubljanska
cesta 1, 3000 Celje ali po elektronski poti
na naslov: UE.Celje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni zbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 03/426-54-14 (Petra Ponikvar
Cokan).
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Upravna enota Celje
Št. 111/06-1
Ob-30816/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto
I. svetovalec (m/ž) v Kabinetu generalnega sekretarja vlade.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu: svetovalec II/I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Zahtevana izobrazba:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 3
leta in 7 mesecev (pri univerzitetni izobrazbi
se delovne izkušnje zmanjšajo na 7 mesecev).
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi oziroma izjavo;
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah oziroma izjavo;
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma izjavo;
– pisno izjavo kandidata/ke, 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;
– pisno izjavo kandidata/ke, da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja.
Z izbranim kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in
začne teči naslednji dan po objavi tega javnega natečaja. Prijave z dokazili oziroma izjavami o izpolnjevanju natečajnih pogojev z
življenjepisom ter opisom delovnih izkušenj
naj kandidati/-ke pošljejo na naslov: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana v zaprti
ovojnici z označbo »za javni natečaj« oziro-

ma v elektronski obliki na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne
in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Informacije dobite po tel. 01/478-15-17,
Aleksandra Velkovrh, vodja kabineta.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
Št. 57/06
Ob-30833/06
Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
inšpektor v Sektorju za finančni nadzor in analitiko.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja oziroma prerazporeditve);
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– strokovni izpit za inšpektorja (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja);
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral opraviti v
roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja).
Zaželena strokovna znanja in izkušnje:
– poznavanje osnov analiziranja računovodskih izkazov gospodarskih družb;
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za preizkus znanja za vodenje in odločanje
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v prekrškovnem postopku (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa;
– vodenje predpisanih internih evidenc s
področja nadzora inšpekcijskega organa;
– preverjanje in analiziranje podatkov za
sklenitev oziroma podaljšanje koncesijskih
pogodb za prirejanje iger na srečo;
– spremljanje in analiziranje finančnega
poslovanja ter lastniške strukture prirediteljev in koncesionarjev;
– vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku;
– druge naloge po navodilih vodje sektorja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu RS za nadzor prirejanja iger na srečo,
v Sektorju za finančni nadzor in analitiko,
Slovenska cesta 54, Ljubljana, v nazivu inšpektor III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za finance, Kadrovska služba,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 1101-74/2006 in navedbo razpisanega
delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/231-35-17.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance,
Urad RS za nadzor
prirejanja iger na srečo
Št. 110/2006
Ob-30834/06
Na podlagi 56. in v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 62/06
– sklep US) Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za javno infrastrukturo, prostor, okolje in komunalne zadeve.
1. Delo na razpisanem uradniškem delovnem mestu se lahko opravlja v uradniških
nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec
II, višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo imenovan v naziv višji svetovalec/-ka II.
2. Kraj opravljanja dela: Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305
Vransko.
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3. Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj, oziroma najmanj 4 leta za kandidate z univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat/ka izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan/ka Republike Slovenije;
– da ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidata/ke pričakujemo še:
– znanje uporabe računalnika oziroma
sposobnost uporabe sodobne informacijske
tehnologije,
– sposobnost timskega dela,
– znanje enega od svetovnih jezikov.
K prijavi s kratkim življenjepisom, s poudarkom na delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (overjeno fotokopijo diplome);
– fotokopijo veljavnega dokumenta,
iz katerega je razvidno državljanstvo RS
(osebna izkaznica ali potni list ali potrdilo o
državljanstvu);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druge verodostojne listine, iz katerih je razviden čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje, ali pisna izjava
kandidata/ke o nekaznovanosti;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisna izjava kandidata/ke, da ni v kazenskem postopku;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za uradniško delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire
na delovno mesto navedeni izpit opravile v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, lahko
le- tega opravijo v enem letu od imenovanja
v naziv.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, zahtevano v četrti in peti alineji dokazil,
bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo presojala na podlagi priloženih dokazil k
prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Predstojnik bo v razgovoru presojal znanja kandidatov po naslednjih merilih:
– poznavanje problematike delovnega
področja,
– poznavanje pravne ureditve delovnega
področja,
– poznavanje postopkov javnega naročanja,
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– poznavanje ureditve lokalne samouprave.
Kandidatov, ki prijavi ne bodo priložili vseh zahtevanih dokazil, v skladu z veljavnimi predpisi, ne bomo uvrstili v izbirni
postopek.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
ter z dokazili o izpolnjevanju v tej objavi
zahtevanih pogojev, pošljite v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z obveznim pripisom:
»Prijava na natečaj – višji svetovalec«.
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.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po odločitvi o izbiri. O izbiri
uradnika/ce bo izdana odločba, ki bo vročen
izbranemu kandidatu/ki, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o javnem natečaju:
Jadranka Kramar, vsak delovni dan na tel.
03/703-28-15.
Občina Vransko
Su 010601/06
Ob-30835/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02), 22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 22/04), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec (samostojni sodni referent).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni sodelavec III,
– višji pravosodni sodelavec II,
– višji pravosodni sodelavec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– delovne izkušnje šest mesecev,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Kadrovska služba, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 1100-57/2006
Ob-30845/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06), Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Davčnem uradu Ljubljana
1. svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v
referatu za izterjavo na terenu.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
izterjevalca,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Kratek opis nalog:
– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika,
– pripravljanje sklepov iz premičnega
premoženja in vrednostnih papirjev, izvajanje najzahtevnejših rubežov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Cerknica
2. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
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– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Šiška
3. svetovalec/-ka
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov kontrole in izterjave,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na prvi stopnji,
– nadomeščanje vodje po pooblastilu.
na Davčnem uradu Ptuj
4. svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v
referatu za izterjavo
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
izterjevalca,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami iz področja izterjave.
Opis nalog:
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga,
– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika,
– izvajanje najzahtevnejših rubežev in
vodenje javnih dražb,
– reševanje najzahtevnejših pritožb dolžnikov,..
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj

v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovna mesta pod
št. 1, 3 in 4 in s predvidenim 2-mesečnim
poskusnim delom za delovno mesto pod
št. 2.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto opravljalo:
– pod št. 1: DURS, DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380
Cerknica,
– pod št. 3: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana,
– pod št. 4: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova
2a, 2250 Ptuj.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1, 2 in 3: Marjani Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 4: Mira Mendaš, tel.
02/748-23-26.
Davčna uprava RS
Št. 110-25/2006-2
Ob-30874/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 UPB2, 21/06 – odl.
US, 23/06 – odl. US, 62/06 – sklep US,
68/06 – ZSPJS – F, v nadaljnjem besedilu:
ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
medobčinskega notranjega revizorja.
Naloge medobčinskega notranjega revizorja se lahko opravljajo v nazivu notranji
revizor – podsekretar. Uradnik bo na svojem
delovnem mestu opravljal predvsem sledeče naloge:
– vodenje najzahtevnejših projektnih
skupin s področja notranje revizije,
– predpriprava in načrtovanje revizij,
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– izvedba revizije in izdelava revizijskih
poročil,
– sodelovanje pri načrtovanju preizkušanja notranjih kontrol in določitev tehnike
preizkušanja NK,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol,
– spremljanje izvajanja revizijskih poročil,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s področja preverjanja gospodarnosti poslovanja
in notranjih kontrol lokalnih skupnosti,
– izvajanje svetovanja, poročanje občinskemu svetu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat
opraviti najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika, govorečega v EU,
– znanje uporabe računalnika,
– vozniški izpit B kategorije,
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja oziroma
izpita za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– dokazilo o osnovnem znanju tujega jezika, govorečega v EU,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
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pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali
reference z delovnimi izkušnjami na enakih
oziroma podobnih delovnih mestih. Izbirni
postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo
na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali
natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali
formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne
bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki
so navedena v objavi javnega natečaja, niti
ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso
predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
prostorih občinskega urada Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v
roku 15 dni od objave javnega natečaja, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno
oznako: »Prijava na razpis – medobčinski
notranji revizor«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka
za prijavo. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od dneva
objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza
Jereb (tel. 01/759-06-02) in mag. Maja Lukan Lapornik (01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
Št. 97/2006
Ob-30879/06
Republika Slovenija, Upravna enota
Ribnica, objavlja v skladu z 58. členom in
drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06) javni natečaj za delovno mesto
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom.
Pripravnik se bo usposabljal za vodenje
in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
na prvi stopnji.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, iz drugega
odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
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kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– da ni bil v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo
izda Krajevno pristojno sodišče).
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
osebo ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti ali pisna izjava
kandidata.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavnimi
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (10 mesecev), s polnim delovnim
časom.
Delo se bo opravljalo v Upravni enoti
Ribnica, Gorenjska c. 9, 1310 Ribnica.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja, po pošti na naslov: RS,
Upravna enota Ribnica, Gorenjska cesta
9, 1310 Ribnica, s pripisom »Javni natečaj
– pripravnik«.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličete na tel. 01/837-27-12
(Marija Zidar).
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku osem dni po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ribnica
Št. 124/06
Ob-30926/06
Univerza na Primorskem, Rektorat, Titov
trg 4, Koper objavlja prosto delovno mesto:
1. svetovalec za pravne zadeve.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo:
– visokošolsko izobrazbo pravne smeri,
– produktivno znanje italijanskega jezika,
– znanje za delo z računalnikom (okolja
Windows; Word in Excel),
– praviloma tri leta delovnih izkušenj,
– organizacijske sposobnosti.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s
trimesečnim poskusnim delom. Zasedba delovnega mesta je možna s 1. 12. 2006.
Ponudbe z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev pričakujemo v roku 15
dni od objave (do 17. 11. 2006) na naslov:
Univerza na Primorskem, Rektorat, Titov trg
4, 6000 Koper, z obveznim pripisom (Razpis
– svetovalec za pravne zadeve).
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Kandidati bodo o izboru obveščeni predvidoma
30 dni po izbiri.
Za podrobnejše informacije smo na voljo
na tel. 05/611-75-00.
Univerza na Primorskem
Št. 110-303/2006-31111
Ob-30927/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/2006 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Piranu.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-305/2006-31111
Ob-30928/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-30929/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za naslednja uradniška
delovna mesta:
1. Notranji revizor – podsekretar v
Notranjerevizijski službi. Naloge na tem
delovnem mestu se opravljajo v nazivu Podsekretar in Sekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave in
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje revizijske skupine ali posameznih revizij,
– predpriprava in načrtovanje revizije,
– načrtovanje revizijskih ciljev, metod
vzorčenja in velikosti vzorca,
– načrtovanje preizkušanja notranjih
kontrol in določitev tehnik preizkušanja notranjih kontrol,
– izvedba revizije,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol,
– ocenjevanje gospodarnosti, smotrnosti in zakonitosti poslovanja ter delovanja
notranjih kontrol,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva,
– izdelava predlogov revizijskih poročil in
priporočil za izboljšanje notranjih kontrol,
– organiziranje razčiščevalnih sestankov
z vodstvom revidirane OE,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu revidirane OE,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– izvajanje svetovanja,
– svetovanje vodstvu pri ocenjevanju in
obvladovanju tveganj ter načrtovanju notranjih kontrol,
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– zagotavljanje kakovosti dela,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
2. Sekretar za področje varstva potrošnikov. Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu Sekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj in
– državni izpit iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– višja raven znanja angleškega, nemškega in francoskega jezika,
– poznavanje strateških in programskih
dokumentov s področja varstva potrošnikov,
– poznavanje evropskih direktiv s področja varstva potrošnikov.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednje
izjave oziroma dokazilo:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu za
državnega notranjega revizorja oziroma o
imenovanju za državnega notranjega revizorja,
– pisno izjavo o znanju tujega jezika oziroma angleškega, nemškega in francoskega
jezika za delovno mesto pod točko 2 (če ga
kandidat ima) in
– pisno izjavo – reference za delovne
izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri
za delovno mesto pod točko 2.

Izbrani kandidat bo moral podati pisno
privolitev za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku. V primeru, da kandidat ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno
dokazilo.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih izjav in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja
strokovne usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom 40 ur na teden. Delo se bo
opravljalo na sedežu Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi prilogami o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj« in »navedbo delovnega mesta«.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite:
– za delovno mesto pod točko 1.: po tel.
01/400-36-16 in
– za delovno mesto pod točko 2.: po tel.
01/400-32-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v
moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Su 2105/2006
Ob-30930/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000
Koper objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v pravosodju (vodja računovodstva).
Delovno mesto 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: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec v pravosodju
I, svetovalec v pravosodju II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma strokovni upravni izpit in izpit iz
Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno znanje angleškega 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 o končanem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
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– 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.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika (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. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 020-08-1-18/06
Ob-30950/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
ZJU-UPB2) Ministrstvo za okolje in prostor
objavlja prosto delovno mesto:
1. Notranjega revizorja – podsekretarja (m/ž) v Službi za notranjo revizijo za
opravljanje strokovnih nalog s področja notranjega revidiranja. Delovno mesto notranjega revizorja – podsekretarja je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
notranji revizor – podsekretar ali notranji revizor – sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu notranji revizor
– podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z daljšo dobo revizijskih izkušenj na
različnih področjih javnega sektorja (posredni, neposredni proračunski uporabniki,
revidiranje projektov, revidiranje investicijskih projektov sofinanciranih s sredstvi EU
skladov);
– s pridobljenimi tudi drugimi revizijskimi
certifikati (državni revizor, pooblaščeni revizor, pooblaščeni notranji revizor);
– z aktivnim znanjem angleščine.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«, zato mora k prijavi
priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih
podatkih.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Sekretariatu
generalnega sekretarja, v Službi za organizacijo in sistem za opravljanje strokovnih
nalog sodelovanja pri oblikovanju sistemskih rešitev ter samostojne priprave zahtevnih analiz in razvojnih projektov. Delovno
mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II ali I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji
svetovalec III.
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Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne, naravoslovne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
3. Pripravnika/ce v Direktoratu za okolje, v Sektorju za politiko ohranjanja narave, za čas usposabljanja za delovno mesto
svetovalca, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec II ali svetovalec I ter za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
politološke ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
4. Pripravnika/ce v Direktoratu za prostor, v Sektorju za pravno-sistemsko in informacijsko podporo, za čas usposabljanja
za delovno mesto svetovalca, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec II ali svetovalec I ter za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalniške, geodetske ali druge ustrezne
smeri;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Predpisane delovne izkušnje za delovno mesto notranjega revizorja – podsekretarja se skrajšajo za tretjino v primeru, da
kandidat/ka ima univerzitetno izobrazbo s
specializacijo, magisterijem ali doktoratom
ter predpisane delovne izkušnje za delovno mesto višjega svetovalca se skrajšajo
za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna
mesta pod zap. št. 1. in 2. bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, za delovno mesto pripravnika pod zap. št. 3. in 4. pa za določen čas
v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim
časom oziroma za čas oprave državnega
izpita iz javne uprave.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za okolje in prostor
v Ljubljani.
Kandidati/ke za delovno mesto pod zaporedno št. 1 in 2., ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– življenjepis;
– izjavo, da je kandidat/ka državljan/ka
Republike Slovenije ali fotokopijo dokazila
o državljanstvu, osebne izkaznice ali potnega lista;
– izjavo ali potrdilo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo ali potrdilo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei;
– izjavo ali fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v RS ali nostrificirane tuje diplome);
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– za delovno mesto pod 1. in 2. točko,
izjavo o doseženi delovni dobi ali fotokopijo dokazila, iz katerega je razvida delovna
doba (delovne knjižice ali drugega ustreznega potrdila);
– za delovno mesto pod 1. točko, izjavo
ali fotokopijo potrdila o znanju angleščine
(RIC);
– za delovno mesto pod 1. točko, izjavo
ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za
državnega notranjega revizorja.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (Oddelek za kadrovske zadeve, za
javni natečaj, oznaka delovnega mesta z
zaporedno številko objave) ali na elektronski
naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-31113/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja javni natečaj v okviru državne uprave za prosto uradniško delovno
mesto
svetovalca/svetovalke
v Službi za kontrolo, nadzor, evalvacijo
programov in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v Direktoratu za trg dela in
zaposlovanje.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja),
– strokovni izpit s področja stroke (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že

opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta svetovalca:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in pripravna podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– pomoč pri pripravi metodologije in
predpisov za nadzor programov zaposlovanja in kontrolo ukrepov ESS,
– nadzor nad ZRSZ in drugimi osebami
na področju zaposlovanja,
– priprava zbirnih poročil in odobritev
zahtevkov za povračilo sredstev ESS.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – svetovalec V Službi
za kontrolo, nadzor, evalvacijo programov in
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri mag.
Darji Hribernik, po tel. 369-77-80.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-31114/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/ višje svetovalke
v Upravno pravnem sektorju v Direktoratu za družino.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta
od imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, (če ga je kandidat/-ka že opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta višjega svetovalca:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje pri izdelavi sistemskih zakonov in drugih predpisov s področja dela
sektorja,
– vodenje upravnih postopkov na drugi
stopnji,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec
v Upravno pravnem sektorju v Direktoratu
za družino«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri mag.
Darji Hribernik, po tel. 01/369-77-80.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Druge objave
Št. 603/06
Ob-30865/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter 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)
ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu
2007 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv, oznaka:
JPP10-RS-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:
predmet poziva je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na področju romske skupnosti v

RS (v nadaljevanju: projekti) ter kulturnih
projektov ustvarjalcev pripadnikov romske
skupnosti v RS s statusom samozaposlenih
v kulturi.
2. Pomen izrazov:
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične
osebe, ki imajo status samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)financiranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS za leto 2007 (v nadaljevanju Načela
2007). Projekt je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih 2007.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Osnovno področje poziva: osnovno
področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu:
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
(obvezno dokazilo: kopija listine, iz katere
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti!);
– trajnejše, vsaj triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju poziva ali
vsaj eno letno delovanje predlagatelja na
osnovnem področju poziva s pogojem profesionalnosti – da je vključen vsaj en umetnik,
profesionalec ali strokovnjak in s pogojem
doseženega uspeha – pridobljeno vsaj eno
dokazilo o dosedanjih uspehih. (obvezna
dokazila: kopija izpiska iz registra, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz
registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev! ter v primeru samo eno letnega
delovanja še obvezno dokazilo za profesionalnost (diploma s področja umetniških
akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposleni v kulturi) in vsaj eno dokazilo o
dosedanjih uspehih (nagrada, priznanje ali
referenca)!);
– da imajo ustvarjalci potrjen status samozaposleni v kulturi;
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2006, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2006!);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
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projektnem razpisu ministrstva v letu 2007,
ali tistih projektov, ki so že bili izbrani na
katerem od ostalih razpisov ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili podprti za izvedbo
prve faze – priprave (obvezen podpis izjave,
navedene v obrazcu, o tem, da predlagatelj
ne sodeluje na pozivu z že izbranim projektom!);
– ne prijavljajo projektov, že izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen
podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi projektom!);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo
Načela 2007.
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je
predmet poziva.
5. Kriteriji poziva: skladnost z Načeli
2007.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2007.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v
Načelih2007, je ovrednoten s točkami na
ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji
poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 40 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 15 točk.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega poziva,
znaša: 19,977.000 SIT oziroma 83.363 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007.
9. Rok poziva
Poziv se prične 3. 11. 2006 in zaključi s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 3. 2. 2007.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi
za (so)financiranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2007;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
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).
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
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11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno
področje za posamezen projekt in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni poziv 2007 z oznako
JPP10-RS-2007 in z obvezno navedbo področja Romska skupnost v RS. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva. Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi.
Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu
navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave na strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi teden
v mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki
ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 3. 2. 2007 oziroma do tega dne ni
bila predložena v vložišču ministrstva. Za
prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela
po dnevu, če se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse vloge
predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo nudila strokovno pomoč v fazi oblikovanja vlog skladno z
zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje
v enem mesecu po obravnavi na strokovni skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 604/06
Ob-30866/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) ter 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) ter Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
drugih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev v RS, ki jih bo v letu
2007 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv, oznaka:
JPP11-DMS-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:
predmet poziva je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na področju drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS (v
nadaljevanju: projekti) ter kulturnih projektov
ustvarjalcev pripadnikov romske skupnosti v
RS s statusom samozaposlenih v kulturi.
2. Pomen izrazov:
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične
osebe, ki imajo status samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)financiranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS za leto 2007 (v nadaljevanju Načela
2007). Projekt je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih 2007.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Osnovno področje poziva: osnovno
področje poziva je kulturna dejavnost drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu:
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
(obvezno dokazilo: kopija listine, iz katere
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti!);
– trajnejše, vsaj triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju poziva ali
vsaj eno letno delovanje predlagatelja na
osnovnem področju poziva s pogojem profesionalnosti – da je vključen vsaj en umetnik,
profesionalec ali strokovnjak in s pogojem
doseženega uspeha – pridobljeno vsaj eno
dokazilo o dosedanjih uspehih. (obvezna
dokazila: kopija izpiska iz registra, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz
registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev! ter v primeru samo eno letnega
delovanja še obvezno dokazilo za profesionalnost (diploma s področja umetniških
akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposleni v kulturi) in vsaj eno dokazilo o

dosedanjih uspehih (nagrada, priznanje ali
referenca)!);
– da imajo ustvarjalci potrjen status samozaposleni v kulturi;
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2006, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2006!);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letu 2007,
ali tistih projektov, ki so že bili izbrani na
katerem od ostalih razpisov ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili podprti za izvedbo
prve faze – priprave (obvezen podpis izjave,
navedene v obrazcu, o tem, da predlagatelj
ne sodeluje na pozivu z že izbranim projektom!);
– ne prijavljajo projektov, že izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen
podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi projektom!);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo
Načela 2007.
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je
predmet poziva.
5. Kriteriji poziva: skladnost z Načeli
2007.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2007.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v
Načelih 2007, je ovrednoten s točkami na
ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji
poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 40 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 15 točk.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega
poziva, znaša: 47,388.000 SIT oziroma
197.747 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007.
9. Rok poziva
Poziv se prične 3. 11. 2006 in zaključi s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 3. 2. 2007.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi
za (so)financiranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2007;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji 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).
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij…).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno
področje za posamezen projekt in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni poziv 2007 z oznako
JPP11-DMS-2007 in z obvezno navedbo
področja Druge manjšinske etnične skupnosti in priseljenci v RS. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva. Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi.
Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu
navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave na strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi teden
v mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki
ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 3. 2. 2007 oziroma do tega dne ni
bila predložena v vložišču ministrstva. Za
prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela
po dnevu, če se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse vloge
predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo nudila strokovno pomoč v fazi oblikovanja vlog skladno z
zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje
v enem mesecu po obravnavi na strokovni skupini.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-30518/06
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o
usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije,
ki morajo biti objavljene v državi članici, v
kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v
skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi
v drugi državi članici kot ima svoj sedež,
objavlja Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt
Gruppe GmbH sledeče obvestilo:
Spremenjeni so bili prospekti in izvlečki
prospektov, sestavljeni v skladu s 6. členom
Zakona o investicijskih skladih (InvFG, v
veljavni izdaji), za trženje enot premoženja
naslednjih skladov:
– Capital Invest Asia Stock, vzajemni
sklad po 20. členu InvFG,
– Capital Invest Euro Cash, vzajemni
sklad po 20. členu InvFG,
– Capital Invest Euro Corporate Bond,
vzajemni sklad po 20. členu InvFG.
Aktualizirani prospekti in izvlečki prospektov so v skladu z 18. členom InvFG
(v veljavni izdaji) od 20. 10. 2006 na voljo na sedežu izdajatelja, Capital Invest
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank
Austria Creditanstalt Gruppe GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter banke
Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška
banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030
Wien ter so vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno. Prav tako se vlagateljem pred
sklenitvijo pogodbe brezplačno ponudijo
aktualizirani izvlečki prospektov. Vlagateljem v Republiki Sloveniji bodo prevedene različice spremenjenih prospektov na
razpolago pri vpisnih mestih v skladu z
dodatki k prospektom.
Capital Invest die
Kapitalanlagegesellschaft der Bank
Austria Creditanstalt Gruppe GmbH
Ob-31085/06
V zvezi z 10. členom statuta družbe,
družba Casino Maribor d.d. obvešča delničarje in vso ostalo javnost, da je pooblastila
Centralno klirinško depotno družbo d.d., iz
Ljubljane za vodenje delniške knjige (centralnega registra nematerializiranih delnic).
Casino Maribor, igre na srečo d.d.
predsednik uprave
mag. Igor Podgrajšek
Ob-30667/06
Jeklotehna d.d. v stečaju na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru pod opr. št. ST 34/96 z dne 25. 10.
2006 objavlja prodajo stečajnega dolžnika
Jeklotehna d.d. – v stečaju, Tržaška cesta
85, Maribor, kot pravne osebe, na osnovi
zbiranja ponudb.
V premoženje pravne osebe, ki se prodaja s pravno osebo, spadajo:
– Firma (ime) dolžnika Jeklotehna d.d.
– v stečaju;
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– 30% lastniški delež dvosobnega stanovanja štev. 10 v stanovanjski hiši Ul. Staneta
Severja 20, Maribor po ocenjeni vrednosti
1,139.068 SIT;
– Zapadle kupnine za stanovanje v višini
107.550 SIT s pp in nezapadle kupnine za
stanovanje v višini 106.080 SIT (obroki od
oktobra 2006 do marca 2009);
– Osnovna sredstva po seznamu po ocenjeni vrednosti 1,064.450 SIT;
– Terjatve po seznamu iz naslova pravnomočno zaključenih izvršilnih predlogov, sodb
v skupni vrednosti glavnice 2,804.303,78
SIT s pp, od tega plačano 913.224,64 SIT;
– Terjatve po seznamu iz naslova prijav v stečajne postopke v skupni vrednosti
184,335.980,54 SIT s pp, od tega plačano
36,311.122,28 SIT;
– Sporne terjatve po seznamu v skupni
vrednosti 2,309.732,90 SIT s pp;
– Terjatev iz naslova pravnomočne sodbe opr. št. P-2827/99 do dolžnika Feroimpex d.o.o. iz Bregane, Hrvaška, v vrednosti 191.123,73 kn s pp iz naslova Odluke
Trgovačkog suda u Zagrebu s številko VII
St-123/98 po kateri je Jeklotehna d.d. kot
80% lastnik deleža Jeklotehne Zagreb d.o.o.
prejela del terjatve do Feroimpexa d.o.o.,
kjer pa je dolžnik vložil predlog za »ponavljanje postopka« pod štev. P-2827/99. V
tem konkretnem primeru kupec prevzame tudi obveznost prevzema pravde pod
št. P-2827/99.
Pogoji pod katerimi se vrši prodaja pravne osebe Jeklotehna d.d.:
– Prodaja se vrši na osnovi zbiranja ponudb brez navedbe izklicne cene;
– Interesenti morajo pisno ponudbo z navedbo ponujenega zneska za nakup poslati
v zaprti ovojnici v roku 7 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS na Okrožno sodišče
v Mariboru s pripisom: Stečaj Jeklotehna
d.d., ponudba za odkup – ne odpiraj;
– Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– fizične osebe fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista in davčne številke,
– pravne osebe fotokopijo sklepa o registraciji pravne osebe v Republiki Sloveniji ter
pooblastilo za zastopanje pravne osebe;
– Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za oddajo ponudb plačati varščino v
višini 10% od ponujenega zneska za nakup na transakcijski račun prodajalca št.
04515-0000682612, odprt pri NKBM;
– Varščina se izbranemu ponudniku
všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa
brez obresti vrne v roku treh delovnih dni po
izbiri najboljšega ponudnika;
– Najboljši ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo o nakupu v roku 7 dni od dneva
prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati
v celoti v roku 7 dni po sklenitvi pogodbe na
račun stečajnega dolžnika. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku,
ali ne plača v celoti kupnine v določenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa in
je pogodba razveljavljena po samem zakonu, varščina pa se mu ne vrne in zapade v
korist stečajne mase. Vse stroške (sestava
prodajne pogodbe, notarski zapis), morebitne davčne in druge dajatve ter vse stroške
povezane s prodajo plača kupec;
– Vpis sprememb v sodni register mora
urediti kupec;
– Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
z najboljšim ponudnikom;
– Prodaja se vrši po načelu »videno-kupljeno« in se zaradi stečaja prodajalca prodaja po pogojih prisilne javne dražbe;

Stran

8658 /

Št.

112 / 3. 11. 2006

– O sprejetju oziroma zavrnitvi najboljše
ponudbe bo odločal stečajni senat v roku 8
dni od dneva, ko je potekel rok za zbiranje
ponudb.
Seznami premoženja in dokumentacija
v zvezi s predmetom prodaje ter osnutek
prodajne pogodbe, je na ogled naslednji
delovni dan po objavi razpisa v Odvetniški
pisarni Andrej Štiglic, Ul. Vita Kraigherja 5,
Maribor – V. nadstropje (tel. 02/25-11-471)
vsak delovnik v času trajanja razpisa od 10.
do 12. ure.
Jeklotehna d.d. v stečaju
Ob-30937/06
Stečajni upravitelj SIC Invest d.o.o., – v
stečaju, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Kopru opr.
št. ST 34/2004 prodajo terjatev stečajnega
dolžnika z zbiranjem ponudb.
1. Predmet prodaje so naslednje terjatve:
– dolžnika Kožlin Jelko, Žigoni 13, Renče
(posojilojemalec). Terjatev v višini 2,320.000
SIT, s pogodbenimi obrestmi v višini 5% in
zamudnimi obrestmi v višini 0,5% na dan;
– dolžnik Igor Laznik, Prvomajska 54,
Nova Gorica. Terjatev v višini 1,100.000 SIT,
s 5% mesečnimi obrestmi ter 0,5% zamudnimi obrestmi na dan;
– dolžnik Horvat Emerik, Obala 126, Portorož. Terjatev v višini 2,269.200 SIT in 0,5%
zamudne obresti na dan.
2. Prodajni pogoji
– Prodaja se opravi z zbiranjem ponudb.
– Za najuspešnejšega ponudnika se
bo štel tisti, ki bo ponudil najvišjo odkupno
ceno.
– Upoštevale se bodo samo ponudbe,
katerih ponujena cena ne bo nižja od:
– terjatve pod točko 1 – v višini
1,160.000 SIT,
– terjatve pod točko 2 – v višini 550.000
SIT,
– terjatve pod točko 3 – v višini
1,134.600 SIT.
Vsi morebitni stroški in dajatve v zvezi
z realizacijo pogodbe in prodaje bremenijo
kupca.
Pravico do udeležbe pri prodaji imajo
fizične in pravne osebe, ki do 17. 11. 2006
vplačajo na poslovni račun stečajnega
dolžnika št. 02013-0255357266 varščino
v višini 10% vrednosti terjatve na katero
se nanaša ponudba, ter katerih ponudbe z
vsemi potrebnimi dokazili prispejo vključno
do 20. 11. 2006 na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper, z oznako
“opr. št. ST 34/2004 – ne odpiraj – zbiranje
ponudb“.
V primeru, da bosta dve ali več ponudb
enakih, se bo izbor najboljšega ponudnika
opravil z na naroku izvedeno javno dražbo,
na kateri lahko sodelujejo ponudniki katerih
ponudbe bodo enake in bodo ugotovljene
kot najboljše.
Prodajalec prodaja terjatve po načelu “videno – kupljeno” in ne prevzema nobenih
rizikov glede obstoja ali izterljivosti terjatev.
Kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
od poziva za sklenitev in plačati kupnino v
30 dneh od sklenitve pogodbe, pri čemer
je rok plačila bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da se v pogodbi določi rok za
plačilo kupnine daljši od 10 dni, mora kupec že pred sklenitvijo pogodbe predložiti
ustrezno garancijo prvovrstne banke na prvi
poziv brez možnosti ugovora.
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Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, drugim pa vrne v
petih delovnih dneh brez obresti.
V primeru, da kupec v predpisanem roku
ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali ne
plača celotne kupnine, prodajalec lahko
razdre pogodbo, vplačano varščino pa
zadrži kot skesnino.
Terjatev preide na kupca z dnem plačila
kupnine, oziroma z dnem predložitve instrumentov za zavarovanje plačila.
Narok za izbor prispelih ponudb bo
dne 22. 11. 2006, ob 13. uri na Okrožnem
sodišču v Kopru, soba št. 315.
Vse druge informacije so na voljo pri
stečajnem upravitelju, tel. 01/51-11-592,
vsak delovnik med 10. in 11. uro.
Stečajni upravitelj:
Štefan Veren

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049-2/2006-10
Ob-30357/06
Neodvisnost – Konfederacija novih
sindikatov Slovenije se poleg dejavnosti
in poklicev, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-135/93 z dne
23. 11. 1993, št. 121-02-135-1/93-03 z dne
24. 11. 1994, št. 121-02-135/93-05 z dne
27. 1. 1998, št. 121-02-135/93-010 z dne
5. 2. 2003 in št. 121-02-135/93-021 z dne
8. 9. 2003, določi kot reprezentativni sindikat v poklicu stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-16/2006-2
Ob-30517/06
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju
Sindikata ZSSS Mercator Gorenjska, s
sedežem Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo
z dne 25. 9. 2006. Ime sindikata je: Sindikat
delavcev trgovine Slovenije, Sindikat ZSSS
Mercator Gorenjska (skrajšano ime: Sindikat ZSSS Mercator Gorenjska).
2. Pravila iz prve točke se vpišejo v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 191.
Št. 101-3/2006
Ob-30618/06
1. Na podlagi dopisa RO SVIZ Ljubljana
in zapisnika občnega zbora sindikata SVIZ
– Vrtec Škofja Loka, ki je bil dne 4. septembra 2006, se v evidenco statutov sindikatov
vpiše spremembo v nazivu zgoraj navedenega sindikata, ki se po novem imenuje
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije – Vrtec Škofja Loka,
Podlubnik 1d. Hkrati se spremeni zastopnik
tega sindikata, in sicer je bila na sestanku,
dne 4. 9. 2006 za zakonitega zastopnika
sindikata izvoljena Janja Šturm.
Pravila, dopis RO SVIZ z dne 18. 9. 2006
in zapisnik občnega zbora članov sindikata

z dne 4. 9. 2006 sta v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka.
2. Sindikat, ki je v register vpisan pod
zaporedno številko 70, še naprej uporablja
matično številko 1132881.
Št. 101-4/2006
Ob-30836/06
1. Na podlagi Dopisa RO SVIZ Ljubljana
in Zapisnika občnega zbora sindikata SVIZ
– Osnovna šola Poljane, ki je bil dne 28. junija 2006 se v evidenco statutov sindikatov
vpiše spremembo v nazivu zgoraj navedenega sindikata, ki se po novem imenuje
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije – Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 100. Hkrati
se spremeni zastopnik tega sindikata, in sicer je bila na sestanku, dne 28. 6. 2006 za
zakonitega zastopnika sindikata izvoljena
Mojca Veber.
Pravila, dopis RO SVIZ z dne 18. 9. 2006
in zapisnik občnega zbora članov sindikata
z dne 28. 6. 2006 sta v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka.
2. Sindikat, ki je v register vpisan pod
zaporedno številko 65 še naprej uporablja
matično številko 1229796.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-103/2006-3
Ob-30358/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
18. 10. 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
ThyssenKrupp Austria Beteiligungs
GmbH, Stubenring 24, 1011 Dunaj, Avstrija, in DVG, d.o.o., podjetje za dvigalogradnjo, Špruha 7, 1236 Trzin, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100% poslovnega deleža družbe DVG
d.o.o. s strani družbe TK Austria Beteiligungs GmbH na podlagi pogodbe o odsvojitvi
deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v
smislu določila druge alinee 2. odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-51/2005-36
Ob-31115/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je
v zadevi ugotavljanja prepovedanega omejevalnega sporazuma, ki ga je po uradni
dolžnosti uvedel proti DDD, Dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija, d.o.o. Koper,
Vojkovo nabrežje 38, Koper ter proti Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor izdal odločbo z
naslednjim izrekom:
1. DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje
38, Koper, in Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, Maribor, sta kršila
5. člen Zakona o preprečevanju omejeva-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nja konkurence s tem, ko sta se v obdobju
od leta 2000 do 2005 ob vsakem javnem
razpisu Zavoda RS za blagovne rezerve
(v nadaljevanju: ZRSBR) v postopkih oddaje javnega naročila za izvedbo ukrepov
za zaščito blaga dogovorila, da bosta na
javnih razpisih nastopala le skupno - na
način, da bo eden oddal ponudbo, drugi pa
bo njegov podizvajalec in svoje ponudbe na
razpis ne bo oddal. Na ta način sta dosegla,
da si na razpisih nista konkurirala, čeprav
sta bila sposobna oddati ponudbo na razpis
neodvisno drug od drugega, omejila konkurenco na trgu izvajanja ukrepov zaščite
blaga (storitve dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije) in si v tem obdobju razdelila
javna naročila za izvedbo zaščite blaga, ki
jih je razpisal ZRSBR. Cilj navedenega sporazuma je bil delitev trga.
2. Sporazum iz prve točke izreka je prepovedan in ničen.
3. DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o. Koper, in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor,
sta dolžna prenehati s protipravnim ravnanjem iz prve točke izreka ob nadaljnjih razpisih ZRSBR.
4. Izrek odločbe se objavi v Uradnem
listu RS.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-107/2006-3
Ob-31116/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
26. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Pekarna Blatnik, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podgorica 25,
1312 Videm - Dobrepolje, in Mlinotest,
Živilska industrija, d.d., Tovarniška cesta
14, 5270 Ajdovščina, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Pekarna Blatnik d.o.o. je priglasila koncentracijo zaradi nameravane pridobitve večinskega lastniškega deleža družbe Mlinotest d.d. na podlagi objave javne ponudbe za
odkup vseh delnic navedenega izdajatelja.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih
razpoložljivih 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
12. členu Zakona
o ustanovah
Št. 2191-18/2006/5
Ob-30526/06
S to odločbo se izdaja soglasje k Aktu
o ustanovitvi Fundacije Palpung Ješe
Čöling, Ustanove za ohranjanje tibetanskega budizma, sestavljenim v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 443/06 z dne 22. 6.
2006, s katerim so ustanovitelji: Tina Poberaj, stanujoča v Grgarju, Banjice 83, Tatjana
Kristan, stanujoča v Ljubljani, Martinova pot
35, Špela Šebenik, stanujoča v Ljubljani,
Groharjeva cesta 20, Patricija Pirih, stanujoča v Dobrovem v Brdih, Kozana 57, Mojca

Poberaj, stanujoča v Grgarju, Banjšice 83,
Mladen Marčeta, stanujoč v Slovenj Gradcu,
Pohorska cesta 18, Matjaž Trontelj, stanujoč
v Ljubljani, Poklukarjeva ulica 22, Maja Fujan, stanujoča v Luciji, Kajuhova ulica 1 in
Boštjan Jože Jevšenak, stanujoč v Kranju,
Troharjeva ulica 28, ustanovili ustanovo z
imenom: Fundacija Palpung Ješe Čöling,
Ustanove za ohranjanje tibetanskega budizma, s sedežem v Ljubljani, Groharjeva
cesta 20.
Namen ustanove je splošnokoristen in
predstavlja združevanje in zbiranje sredstev
ter drugih virov za ohranjanje in predstavljanje tibetanske budistične tradicije Karma
Kagju.
Ustanovitveno
premoženje
znaša
400.000 tolarjev.
Oseba pooblaščena za zastopanje je
Mojca Poberaj, predsednica uprave ustanove.

Objave
gospodarskih družb
Ob-30356/06
Uprava družbe Unior Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, matična
številka 5042437, št. reg. vl. 1/00248/00
(kot prevzemna družba), obvešča delničarje, da je bila Okrožnemu sodišču v Celju, kot registrskemu sodišču, dne 12. 12.
2005 predložena pogodba o pripojitvi in dne
23. 10. 2006 aneks k pogodbi o pripojitvi
družbe M.P.P. Tehnološka oprema podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Ptujska cesta 184, Maribor, matična številka
5939658, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Mariboru pod vl. št. 1/09868/00 (kot prevzeta družba) k družbi Unior d.d.
Delničarji imajo na sedežu družbe pravico vpogledati:
– pogodbo o pripojitvi,
– aneks k pogodbi o pripojitvi,
– letna poročila obeh družb za zadnja tri
poslovna leta,
– zaključno poročilo prevzete družbe na
dan obračuna pripojitve,
– poročila uprav obeh družb o pripojitvi
– poročilo nadzornega sveta prevzemne
družbe o pregledu pripojitve.
O soglasju k pripojitvi bo odločala uprava
prevzemne družbe kot ustanovitelj prevzete
družbe po izteku 30 dni od objave tega obvestila v Uradnem listu RS.
Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
družbe, imajo v roku 30 dni od dneva sprejema soglasja prevzete družbe k pripojitvi,
zahtevati tudi sklic skupščine prevzemne
družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Unior d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon.
Ob-30360/06
Družba LINIJA-trgovsko in gostinsko
podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29a, Murska Sobota, skladno z drugim
odstavkom 397. člena ZGD-1 objavlja, da je
bila dne 24. 8. 2006 vložena tožba na ugotovitev ničnosti sklepov 12. redne skupščine
družbe z dne 25. 7. 2006. Postopek se pri
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Okrožnem sodišču v Murski Soboti vodi pod
opr. št. Pg 146/2006.
Linija – trgovsko in gostinsko podjetje
Murska Sobota d.d.
Ana Kralj, direktorica
Ob-30527/06
Direktor družbe Electa Inženiring d.o.o.
Ljubljana, Mestni trg 8, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Electa d.o.o.) na podlagi 629.
člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 25. 10. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9 predložen Oddelitveni načrt
družbe Electa d.o.o.
2. Na sedežu družbe Electa d.o.o., Mestni trg 8, 1000 Ljubljana bo od objave tega
obvestila en mesec v času od 8. do 12. ure
na vpogled Oddelitveni načrt družbe Electa
d.o.o. ter Zaključno poročilo družbe Electa
d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Electa d.o.o.
direktor
Damijan Janković
Ob-30805/06
V skladu z določbo 426. člena ZGD in 9.
člena Akta o ustanovitvi družbe Schachermayer d.o.o., Trzin, Motnica 6, Trzin, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka 1/120508/00, matična
številka 5687870, sprejme edini družbenik in
ustanovitelj Schachermayer GmbH, Schachermayerstrasse 2, Linz, Avstrija, sklep o
vračilu v družbo vplačanih naknadnih vplačil v višini 486.020,00 EUR, kar v tolarski
protivrednosti znaša 116,443.782,13 SIT.
Navedeni znesek bo, po poteku zakonsko
določenega roka treh mesecev, zaradi varstva upnikov, vrnjen ustanovitelju.
Edini ustanovitelj hkrati ugotavlja in izjavlja, da je osnovni vložek v celoti vplačan in
da družba nima izgub in nima neporavnanih
zapadlih obveznosti ter da vračilo naknadnih
vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva na
kritje osnovnega kapitala družbe.
Schachermayer d.o.o., Trzin
ustanovitelj/družbenik
Ob-30873/06
Direktor družbe Geberit Sanitarna tehnika, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Smolnik 17, 2342 Ruše, matična številka
5337151 (v nadaljevanju: družba), na podlagi člena 629(1) ZGD-1 v povezavi s členom
586(1) ZGD-1 objavlja, da je družba v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe Geberit, prodajno podjetje, d.o.o. dne
30. 11. 2006 Okrožnemu sodišču v Mariboru
posredovala delitveni načrt s prilogami.
Edinemu družbeniku bo družba najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine, ki bo
odločala o delitvi, skupaj z vabilom za skupščino dostavila delitveni načrt in vso ostalo dokumentacijo, kot jo predvideva člen
586(2) ZGD-1.
Družba obvešča upnike in morebiten
svet delavcev, da jim bo na njihovo zahtevo
najpozneje naslednji delovni dan po prejeti
zahtevi brezplačno posredovala prepis delitvenega načrta.
Geberit Sanitarna tehnika, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o.
Marjan Urbančič, direktor

Stran

8660 /

Št.

112 / 3. 11. 2006

Ob-30935/06
Direktor družbe Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Smart Com d.o.o.), na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 27. 10. 2006 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, predložena
Pogodba o oddelitvi in prevzemu posameznega dela premoženja prenosne družbe na
prevzemno družbo, sklenjena med družbo
Smart Com d.o.o. in družbo Smart Inženiringi, d.o.o., Ljubljana.
2. Na sedežu družbe Smart Com d.o.o.,
Brnčičeva 45, Ljubljana, bo od objave tega
obvestila en mesec v času od 8. do 12. ure
na vpogled Pogodba o oddelitvi in prevzemu
posameznega dela premoženja prenosne
družbe na prevzemno družbo, sklenjena
med družbo Smart Com d.o.o. in družbo
Smart Inženiringi, d.o.o., Ljubljana ter zaključno poročilo družbe Smart Com d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Smart Com d.o.o.
direktor: Filip Remškar

Javne prodaje delnic
Št. 34/06
Ob-30359/06
Na podlagi določb 250. člena ZGD-1
(Uradni list RS št. 42/06) objavljamo prodajo lastnih delnic.
Predmet objave je prodaja 831 delnic
družbe Pecivo d.d., Rejčeva 26, Nova Gorica. Cena za delnico znaša 4.850 SIT. Ponudbo za nakup delnic lahko delničarji v
roku 15 dni po objavi sporočijo na naslov:
Pecivo d.d., Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica.
Na osnovi pravočasno prispelih ponudb bo
nakup delnic ob upoštevanju določb 221. in
337. člena ZGD-1 omogočen delničarjem,
vpisanim v delniško knjigo na dan 31. 10.
2006.
Pecivo d.d. Nova Gorica
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-30384/06
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 23. 10. 2006,
direktor družbe AGD Engineering d.o.o., Celovška cesta 122, 1000 Ljubljana, vpisane v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vlož. št. 1/21783/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
45,000.000 SIT se zmanjša za znesek
40,000.000 SIT tako, da bo po zmanjšanju
osnovni kapital znašal 5,000.000 SIT.
Direktor družbe AGD Engineering d.o.o.
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
AGD Engineering d.o.o.
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Ob-30520/06
Uprava družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto je na podlagi 13.a člena Statuta
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d., (odobreni kapital) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 42/06), ki urejajo institut odobrenega
kapitala, sprejela naslednji
sklep
o povečanju osnovnega kapitala družbe
z izdajo novih delnic (odobreni kapital)
Osnovni
kapital
se
poveča
iz
4.815,000.000 SIT za 115,000.000 SIT na
4.930,000.000 SIT z izdajo 11.500 novih
delnic osme emisije. Delnice so kosovne
navadne/redne in imenske, ki dajejo njihovim imetnikom pravice določene s Statutom
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d..
1. Namen povečanja osnovnega kapitala je:
– doseganje kapitalske ustreznosti za
skupino življenjskih zavarovanj in doseganje
ustreznega premoženja kritnih skladov.
2. Celotni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 115,000.000
SIT ali 10.000 SIT/delnico.
3. Novo izdane delnice se ponudijo v odkup dosedanjim delničarjem, ki so na dan
objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic (odobreni
kapital) vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala je
uspešno, če so vpisane in vplačane vse
razpisane delnice.
5. Izdaja delnic
Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica
Tilia d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.
Oznaka delnic: delnice so kosovne navadne, imenske delnice, ki z že izdanimi
delnicami tvorijo isti razred.
Skupna emisijska vrednost celotne izdaje: 115,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice: 10.000
SIT.
Način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Način izplačila dividende: po sklepu
skupščine.
Čas vpisa in vplačila delnic
Dosedanji delničarji imajo 14 dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu prednostno pravico do vpisa novih
delnic. Rok začne teči prvi naslednji dan po
dnevu objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Dosedanji delničarji, ki bodo izkoristili prednostno pravico do vpisa novih
delnic v 14 dnevnem roku, imajo na neizkoriščenem delu prednostnih upravičencev 1.
dan po preteku 14 dnevnega roka pravico
do vpisa novih delnic po izvedeni dražbi, ki
bo izvedena po načelu najboljše ponudbe.
Vpis in vplačilo delnic bo za vse upravičence potekal vsak delovni dan od 8. do 12.
ure na sedežu družbe Zavarovalnice Tilia,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5, 8000
Novo mesto oziroma takoj po izvedeni dražbi. Dražba bo izvedena 1. dan po preteku 14
dnevnega roka po dnevu objave v Uradnem
listu Republike Slovenije ob 10. uri v mali
sejni sobi na sedežu družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5,
8000 Novo mesto. V primeru, da je ta dan
sobota, nedelja ali praznik, se dražba izvede
prvi naslednji delovni dan ob 10. uri v mali

sejni sobi na sedežu družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5,
8000 Novo mesto.
Način vpisa in vplačila delnic: na sedežu
družbe in s plačilom na transakcijski račun
družbe takoj (isti dan) po vpisu.
Oblika vplačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem
znesku.
Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila vrnila takoj.
Razred delnic: vse delnice tvorijo en razred.
Način objave izdaje delnic: o izdaji delnic
bo družba obvestila vse delničarje v Uradnem listu RS.
Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji: delničarji imajo v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novo-izdanih delnic
pri povečanju osnovnega kapitala z vložki,
če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali delno
izključena.
6. Sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta
ter izdela čistopis statuta. Skupščina je za
izdelavo sprememb in uskladitev ter čistopisa statuta pooblastila nadzorni svet.
Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto
predsednik uprave
mag. Adolf Zupan
član uprave
mag. Primož Močivnik
Ob-30934/06
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 27. 10. 2006,
direktor družbe MC Rozman d.o.o., Pot v
Čeželj 16, 1231 Ljubljana, vpisane v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod
vlož. št. 1/34002/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
22,000.000 SIT se zmanjša za znesek
19,900.000 SIT tako, da bo po zmanjšanju
osnovni kapital znašal 2,100.000 SIT.
Direktor družbe MC Rozman d.o.o. poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
MC Rozman d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-30901/06
Preklic
Uprava družbe Mostovna d.d., Verovškova
60, Ljubljana, preklicuje 8. redno sejo skupščine, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
98 z dne 22. 9. 2006, sklicana za dne 7. 11.
2006 ob 10. uri v sejni sobi Nebra d.o.o. Ljubljana, Miklošičeva ulica 18, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Novo zasedanje skupščine družbe bo
5. 12. 2006.
Sklic s predlogi sklepov bo objavljen v
skladu s statutom družbe.
Mostovna d.d.
uprava družbe
Ob-30902/06
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mostovna d.d. uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Mostovna d.d., Verovškova 60,
Ljubljana,
ki bo v torek, 5. 12. 2006 ob 10. uri v sejni sobi Nebra d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva
18, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Slađana Petrović
in Slavko Celin.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah ter podelitev razrešnice upravi
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2005 ter ji podeljuje
razrešnico.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
3.1. Na podlagi pisne odstopne izjave z
dne 11. 9. 2006 se razreši člana nadzornega
sveta Ladislava Artnika.
3.2. Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Janjo Holcman Babič, in sicer do konca mandatnega obdobja.
4. Sprememba sedeža družbe, sprememba 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 ter sprejem sprememb statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
4.1. a) Spremeni se sedež družbe, tako
da po novem glasi: Kočevje. V skladu s tem
se spremeni tretji odstavek 1. člena statuta
družbe, tako da po novem glasi: »Sedež
družbe je: Kočevje«.
b) Spremeni se četrti odstavek 1. člena statuta družbe, tako da po novem glasi:
»Naslov: Reška cesta«.
4.2 V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice spremenijo v kosovne delnice, tako da
se vsaka delnica z nominalno vrednostjo
2.000 SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
4.3 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– 3. člen statuta družbe se spremeni,
tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
291,744.000 SIT in je razdeljen na 145.872
navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež
in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
– V 4. členu se brišejo vse besede, razen
nekaj besed iz prvega odstavka, tako da 4.
člen pravilno glasi:
»Vse delnice so delnice enega razreda.«
– V celoti se briše 10. člen.
– V prvem odstavku 41. člena se besede
»Vsakih 2.000 SIT nominalnega zneska«
nadomestijo z besedami »Vsaka kosovna«,
tako da prvi odstavek 41. člena pravilno glasi:« Vsaka kosovna delnica daje delničarju
en glas.«
4.4. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.5. 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.
4.6. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 4.5. te
točke dnevnega reda.
5. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep:
Skupščina družbe na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu
družbe in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti nižja od 500 SIT/delnico
in ne višja od 600 SIT/delnico. Pri odsvojitvi
delnic pa mora biti prodajna oziroma obračunska cena delnice višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice za
namene iz 247. člena ZGD.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni
svet.
Prednostna pravica delničarjev pri prodaji delnic, ki jih družba kupi na podlagi tega
pooblastila, se izključi. Prednostna pravica
delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se
izključi, če so delnice odsvojene za namene
in pod pogoji, na podlagi pooblastila v tem
sklepu skupščine. To pooblastilo velja 18
mesecev od dneva sprejema sklepa na seji
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 60, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) bo vabilo
z dnevnim redom in utemeljitvijo objavljeno
tudi na spletni strani družbe http://www.mostovna.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Št.

112 / 3. 11. 2006 /

Stran

8661

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 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.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Mostovna d.d.
direktor družbe
Bojan Kočevar
Ob-30361/06
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe sklicujem
12. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija
Kranj, d.d.,
ki bo dne 14. 12. 2006 ob 14. uri na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 ter s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli predlagani kandidat.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse delavnike razen sobot, od 11. do 14. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v enem tednu po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Udeležba na skupščini je pogojena s
predložitvijo potrdila o delnicah pri vstopu v
prostor, kjer bo potekala skupščina.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
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ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice. Pooblastilo mora biti pisno.
Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava
Ob-30362/06
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe,
uprava družbe CVS Mobile, informacijske
rešitve, d.d. sklicuje
redno sejo skupščine delničarjev
CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d.,
ki bo v pisarni notarja Andreja Škrka, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, dne 5. 12.
2006 ob 13. uri.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet): za predsednika skupščine se
izvoli Andrej Lamovec. Za preštevalki glasov
se izvolita Cviljanovič Bojana in Ornik Nataša. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Škrk. Predsednik skupščine ugotovi
prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2005.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Predlog sklepa I (predlagata uprava in
nadzorni svet): izkazani bilančni dobiček za
leto 2005 v višini 343 tisoč SIT, ki izvira iz
čistega dobička leta 2005 ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina
odločala v naslednjih poslovnih letih.
Predlog sklepa II (predlagata uprava in
nadzorni svet): potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2005 ter se jima podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa (predlaga nadzorni svet):
Za revizorja družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2006 se
imenuje revizijska družba BDO EOS revizija
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Preračun nominalnega zneska delnic
in osnovnega kapitala ter sprememba Statuta družbe ob prehodu na EUR.
Predlog sklepa I (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina sprejme sklep o
preračunu nominalnega zneska delnic tako,
da se z dnem uvedbe EUR kot nacionalne
valute sedanjih 200.000 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti
z 200.000 delnicami z nominalno vrednostjo
4 EUR na delnico. Hkrati se osnovni kapital
družbe preračuna v EUR po tečaju zamenjave in se zaradi zaokrožitve nominalnega
zneska delnice zmanjša na 800.000 EUR,
znesek zmanjšanega osnovnega kapitala
pa se izkaže v kapitalskih rezervah.
Predlog sklepa II (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina delničarjev po-
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oblašča nadzorni svet družbe, da z dnem
uvedbe EUR kot nacionalne valute predlaga
vpis sprememb osnovnega kapitala in nominalnega zneska delnic, skladno s prejšnjim
sklepom, v sodni register. Skupščina nadalje
pooblašča nadzorni svet, da v zvezi s tem
izvede tudi ustrezne spremembe statuta ter
potrdi čistopis Statuta družbe.
6. Določitev plačil članom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina družbe sprejme
»Pravilnik o plačilih članov nadzornega sveta«.
7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet):
Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta družbe:
a) V 29. členu statuta se zamenja prvi
odstavek, tako da se po novem glasi:
»Plačila, do katerih so upravičeni člani
nadzornega sveta ureja Pravilnik o plačilih
članov nadzornega sveta.«
b) Črtajo se 39., 40. in 41. člen statuta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradiva za skupščino
Poročilo nadzornega sveta družbe skupščini delničarjev o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno
leto 2005, letno poročilo družbe CVS Mobile, d.d., Ljubljana, predlogi sklepov in njihove utemeljitve so na vpogled delničarjem
na sedežu družbe vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Pogoji glasovanja
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne
30. 11. 2006. Delničarji, ki se želijo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja
skupščine. Pooblaščenci morajo pooblastila
shraniti na sedežu družbe najkasneje tri dni
pred dnem zasedanja skupščine, v upravičenih primerih pa najkasneje dve uri pred sejo.
CVS Mobile, d.d.
uprava
Ob-30375/06
Uprava družbe KROJ, Izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana, Obrtniška
ulica 8b, 1370 Logatec sklicuje na podlagi
določb Zakona o gospodarskih družbah in
Statuta družbe
12. redno skupščino
delničarjev družbe KROJ, Izdelovanje
tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 5. 12. 2006 ob 14. uri,
v pisarni notarja Andreja Škrka v Ljubljani,
na Dunajski 56.
Dnevni red skupščine je sledeč:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
a) za predsednika te skupščine se izvoli
Andreja Lamovca,
b) za preštevalko glasov se izvoli Darinko Ostanek,
c) seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2005 in s pisnim poro-

čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila,
b) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
3. Sprememba nominalne vrednosti delnic, uskladitev z evrom, pooblastilo nadzornemu svetu ter spremembe in dopolnitve
statuta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep o preračunu nominalnega zneska delnic tako, da se
z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute
sedanjih 50.000 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti s
50.000 delnicami z nominalno vrednostjo 4
EUR na delnico. Hkrati se osnovni kapital
družbe preračuna v EUR po tečaju zamenjave in se zaradi zaokrožitve nominalnega
zneska delnice zmanjša na 200.000 EUR,
znesek zmanjšanega osnovnega kapitala
pa se izkaže v kapitalskih rezervah. Ker
odkup delnic skladno s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne 7. 11. 2005
še ni zaključen, skupščina razširja pooblastilo za prilagoditev sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala glede na dejansko
število odkupljenih delnic še na preračun
tako ugotovljenega osnovnega kapitala iz
SIT v EUR.
b) Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR
kot nacionalne valute predlaga vpis sprememb osnovnega kapitala in nominalnega
zneska delnic, skladno s prejšnjim sklepom,
v sodni register. Skupščina nadalje pooblašča nadzorni svet, da v zvezi s tem izvede
tudi ustrezne spremembe statuta ter potrdi
čistopis Statuta družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v KDD po stanju na dan
30. 11. 2006.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, skupaj z njihovo obrazložitvijo, najkasneje v štirinajstih dneh od dneva sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje glede na število prisotnih delnic.
KROJ d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-30615/06
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi s statutom družbe RENT A, najem in poslovne
storitve, d.d., s sedežem Dunajska 58, Ljubljana, uprava sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev družbe RENT A d.d.,
ki bo dne 5. 12. 2006 ob 13. uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom in
predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa (predlaga uprava): skupščina izvoli za predsednico skupščine Majo
Pušnik ter ugotovi prisotnost notarja Andreja
Škrka iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2005.
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Predlog sklepa (predlaga uprava): skupščina je seznanjena s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku/izgubi ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa I (predlaga uprava):
skupščina je seznanjena, da se je ugotovljeni čisti dobiček za poslovno leto 2005
v višini 29,904.000 SIT v celoti uporabil za
pokrivanje izgube iz preteklih let, ostala pa
je bilančna izguba v višini 651.000 SIT.
Predlog sklepa II (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu
svetu družbe za leto 2005.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa I (predlaga nadzorni
svet): ugotovi se, da sta članici nadzornega
sveta družbe RENT A d.d. Katarina Kresal
– predsednica in Saška Babnik– namestnica
predsednice, z dnem skupščine podali odstop z mest v nadzornem svetu.
Predlog sklepa II (predlaga nadzorni
svet): za člana nadzornega sveta z mandatno dobo 4 let se izvolita:
– Andrej Vodušek,
– Boštjan Protner.
5. Uvedba imenskih delnic in sprememba statuta družbe ob prehodu na EURO.
Predlog sklepa I (predlaga uprava):
Skupščina sprejeme sklep o uvedbi nematerializiranih nominalnih delnic tako, da
nominalni znesek delnice po preračunu znaša 4 EUR, osnovni kapital pa znaša 384.056
EUR in temu ustrezno se spremeni tudi dosedanji 3.1. člen statuta družbe tako, da se
po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 384.056
EUR in je razdeljen na 96.014 navadnih
imenskih delnic, z nominalno vrednostjo
4 EUR.
Predlog sklepa II (predlaga uprava):
osnovni kapital družbe se po preračunu
zmanjša za 16.332,38 EUR in se izkaže v
kapitalskih rezervah.
Predlog sklepa III (predlaga uprava):
Skupščina potrdi naslednje spremembe
statuta družbe:
– izbriše se dosedanji drugi stavek člena
3.2. statuta,
– izbriše se dosedanji člen 3.3. statuta,
– izbriše se dosedanji drugi stavek člena
3.5. statuta,
– spremeni se dosedanji prvi stavek člena 3.6. tako, da se črta besedilo: »,v kolikor
bodo obstajale,«,
– spremeni se dosedanji tretji stavek člena 6.9. statuta tako, da se po novem glasi:
»Vsakih dopolnjenih 4 EUR daje en glas.«,
– opravi se preštevilčenje členov statuta,
ob upoštevanju sprememb iz tega sklepa.
Gradivo je na razpolago po objavi v Uradnem listu RS na sedežu družbe. Delničarje
prosimo, da se za ogled gradiva predhodno
najavijo.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki v
roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone
delnic pri predlaganem notarju.
RENT A, najem in poslovne
storitve, d.d.
predsednik uprave
Blaž Švara
Št. 310/2006
Ob-30631/06
Na podlagi 10.5 člena statuta družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d. d., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, direktor sklicuje
10. skupščino
družbe GOZD Ljubljana, družba za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo dne 7. 12. 2006 ob 11.30 v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga uprava:
– za predsedujočo na skupščini se izvoli
Branka Neffat,
– za preštevalki glasov se izvolita Karlin
Marjeta in Urbas Fani,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic, povečanje osnovnega kapitala in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za
spremembo statuta in za preračun zneskov
iz tolarjev v EUR.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednje sklepe:
2.1. Osnovni kapital, ki znaša
495,000.000 SIT in je razdeljen na 83.678
navadnih imenskih delnic razreda A in
411.322 imenskih prednostnih delnic razreda B, se nadomesti s kosovnimi delnicami.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da se vsaka navadna
imenska delnica razreda A z nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti z eno kosovno
delnico razreda A.
Vsaka prednostna delnica razreda B z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT se nadomesti z eno kosovno prednostno delnico
razreda B.
2.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Družba povečuje osnovni kapital v skladu s 358. členom ZGD-1 za 32,208.000 SIT
iz kapitalskih rezerv. Po povečanju znaša
osnovni kapital 527,208.000 SIT. V skladu z ZGD-1 se število kosovnih delnic ne
spreminja.
2.3. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta
Sprejmejo se spremembe statuta, ki so
posledica sprejetih sklepov v predhodnih
točkah, in sicer:
Spremeni se točka 4.1. statuta družbe,
ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
527,208.000 SIT in je razdeljen na:
– 83.678 kosovnih delnic razreda A,
– 411.322 kosovnih delnic razreda B.
Spremeni se točka 4.5. ki glasi:
Vse delnice se glasijo na ime.
Doda se stavek v točki 4.7. ki glasi: Delniških listin družba ne izdaja.
Točka 6.9. in naslov »točke« Odobreni
kapital se črta.
2.4. Potrdi se čistopis statuta družbe.
2.5. 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.
2.6. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 2.5. te
točke dnevnega reda.
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Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. 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 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
na dan 4. 12. 2006, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti 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 pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 10.12 statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD Ljubljana, d.d.
direktor
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Št. 99
Ob-30643/06
Uprava Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
vabi delničarje na
9. skupščino
Surovine Holding d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 7. decembra 2006, ob 11. uri, v prostorih Surovine
družbe za predelavo odpadkov d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki znaša na dan 31. 12.
2005 275,204.443,21 SIT se razdeli v višini
175,899.000 SIT delničarjem za dividende.
Dividenda znaša 3.000 SIT bruto na delnico.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60 dni
po skupščini.
V skladu s 73. členom statuta Surovine
Holding družbe pooblaščenke d.d. se nadzornemu svetu izplača udeležba na dobičku
v višini 1,5% bilančnega dobička na dan
31. 12. 2005 ter upravi v skladu z 59. členom statuta Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d. 1% bilančnega dobička na
dan 31. 12. 2005.
Ostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.
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Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d. v predloženem besedilu.
Skladno s sprejetimi spremembami statuta Surovine Holding d.d. zasedanja skupščine se v predloženem besedilu sprejme
novo prečiščeno besedilo statuta Surovine
Holding d.d., ki ga podpiše predsednik skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe skupščina družbe Surovina Holding
družba pooblaščenka d.d. pooblašča nadzorni svet družbe Surovina Holding družba pooblaščenka d.d., da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute opravi preračun
v členu 10 poglavja četrtič: osnovni kapital, delnice, delniška knjiga Statuta družbe,
zapisanega osnovnega kapitala, ki na dan
sprejema tega sklepa znaša 586,330.000
SIT, iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni prvi stavek 10. poglavja četrtič: osnovni kapital, delnice, delniška knjiga Statuta družbe Surovina Holding,
družba pooblaščenka d.d., tako da se zapiše osnovni kapital družbe v EUR.
V statutu vsebovane zneske v tolarjih z
dnem uvedbe evra nadzorni svet preračuna
v evre po tečaju zamenjave, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja uvedbo evra, pri čemer
se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji
cel evro preračunajo v breme rezerv in da
skladno s tem sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Družba oblikuje sklad lastnih delnic v
skladu s 27. členom statuta Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d. ter 247. členom ZGD.
Skupščina direktorja pooblašča, da delnice za sklad lastnih delnic pridobiva in odsvaja po ceni 51.000 SIT za delnico.
Ta sklep velja 18 mesecev od sprejema.
6. Sprememba stvarnega vložka v denarni vložek.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe za izdajo soglasja za spremembo stvarnega vložka v denarni vložek z
vnovčitvijo stvarnega vložka – delnic družbe
Surovina d.d. vloženih v družbo Surovina
Holding d.d., in za izdajo dovoljenja upravi,
da vnovči delnice Surovina d.d., s tem, da
se ohrani osnovni kapital v isti višini.
Prodajna cena delnic Surovine d.d. je
najmanj knjigovodska cena delnic, ter se
zaradi zamenjave stvarnega vložka z denarnim vložkom osnovni kapital družbe ne
spremeni.
Ta sklep velja 18 mesecev od sprejema.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za poslovno leto 2006 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.
Sklepe pod točko 2, 3, 4, 5 in 6 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, pod točko
7 pa nadzorni svet.
O vseh točkah dnevnega reda glasujejo
samo delničarji razreda A.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zase-
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danjem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Istovetnost udeležencev bomo ugotavljali z osebnim dokumentom.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina Holding d.d.
uprava: Marko Fon
Št. 8791
Ob-30644/06
Uprava Surovine družbe za predelavo
odpadkov d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, vabi delničarje na
9. skupščino
Surovine d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 7. decembra 2006 ob 10. uri, na sedežu družbe v
Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki znaša na dan 31. 12.
2005 917,466.106,65 SIT, se razdeli v višini 101,094.000 SIT delničarjem za dividende, del bilančnega dobička v višini
816,372.106,65 SIT pa ostane nerazporejen.
Dividenda znaša 870 SIT bruto na delnico.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60 dni
po skupščini.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za poslovno leto 2006 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.
Sklepe pod točko 2 in 3 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, pod točko 4 pa
nadzorni svet.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo tri dni pred
skupščino in ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina d.d.
uprava: Marko Fon
Št. 90/06
Ob-30672/06
Na podlagi določil statuta delniške družbe RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 15. 12. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog
sklepa:
za
predsednika
skupščine se imenuje Franc Kosi, za
preštevalca glasov pa Jana Lavtižar in Peter Klofutar. Skupščini prisostvuje vabljena
notarka Nada Svetina.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta ter pooblastilo nadzornemu svetu za
uskladitev zneskov osnovnega kapitala iz
tolarjev v euro in čistopisa besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta ter izda pooblastilo
nadzornemu svetu za uskladitev zneskov
osnovnega kapitala iz tolarjev v euro in uskladitev čistopisa besedila statuta s sprejetimi
spremembami.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo
nadzornega sveta in letno poročilo, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan po
objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik
od 10. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih imenskih delnic ali njihovi
pooblaščenci, oziroma zakoniti zastopniki,
ki pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo sklicatelju svojo udeležbo na skupščini
tako, da njihova prijava prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime in priimek, naslov, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja
in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev. Prostor kjer bo potekala seja
skupščine bo odprt eno uro pred pričetkom
seje.
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
direktor
Ob-30792/06
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 16. 10. 2006,
opr. št. Ng 9/2006, predlagatelj Hrib d.o.o.
Večje brdo 8, Dobje pri Planini kot delničar
nasprotnega udeleženca Lipa d.d., Drofenikova 3, Šentjur, po pooblastilu sodišča
sklicuje
skupščino
delniške družbe Lipa d.d.,
Drofenikova 3, Šentjur,
za dne 5. 12. 2006 ob 10. uri na sedežu
družbe, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
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Za predsedujočega skupščine se izvoli
odvetnik Tomaž Čad.
Imenuje se preštevalka glasov Zagajšek
Slavica.
Seji prisostvuje vabljeni notar Sergej
Rojs.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Skupščina za člane nadzornega sveta s
štiriletnim mandatom od dneva imenovanja
na skupščini dalje imenuje:
– Janša Aleksandra,
– Janša Antonijo,
– Robič Metko.
Lipa d.d., Šentjur
Ob-30798/06
Na podlagi 6. točke Statuta družbe Svilanit d.d. uprava družbe, skupaj z nadzornim
svetom družbe, sklicuje
12. skupščino
delničarjev družbe Svilanit d.d.
za dne 6. 12. 2006 ob 9. uri na sedežu
družbe v Kamniku, Kovinarska 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine
in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalca glasov Alojz Jerman in Damjana
Habjan. Skupščini prisostvuje notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in revizorskim poročilom za
poslovno leto 2005, podelitev razrešnice
upravi ter nadzornemu svetu in odločitev o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe je seznanjena s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in z revizorskim poročilom za poslovno leto 2005.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2005.
c) Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
69.122 tisoč SIT se uporabi za rezerve za
lastne delnice v višini 61.800 tisoč SIT, preostanek v višini 7.322 tisoč SIT pa ostane
nerazporejen.
3. Odločanje o spremembah statuta in
uvedbi kosovnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uvedbi kosovnih delnic družbe tako, da
se sedanjih 364.907 delnic z nominalnim
zneskom 2.000 SIT, nadomesti s 364.907
navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami.
Sprejmejo se spremembe statuta v predloženem besedilu. Nadzorni svet družbe se
pooblašča, da v statutu družbe vsebovane
zneske, ki so izraženi v tolarjih, z dnem
uvedbe EUR-a preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi
besedilo statuta.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, z dnem 1. 1. 2007, imenujeta Janez Hočevar in Stojan Žibert, oba
za mandatno obdobje 4 let.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2006 se na predlog
nadzornega sveta imenuje družba KPMG
Slovenija d.o.o.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, z letnim poročilom uprave in nadzornega sveta ter predlogom sprememb
statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, od
dneva objave sklica skupščine do začetka skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinško-depotni družbi d.d.,
Ljubljana, na dan 30. 11. 2006 in ki bodo
sami, ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
dnem, ko bo zasedanje skupščine, to je najmanj do vključno dne 3. 12. 2006, na naslov
družbe Svilanit d.d., Kamnik, Kovinarska 4.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pooblastilo oziroma izpisek iz
sodnega registra.
Svilanit d.d.
uprava
Ob-30810/06
V skladu z določili točk 6.3. in 6.4. Statuta družbe SET d.d. sklicujem
11. zasedanje skupščine
družbe SET d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 12. 2006, ob
9. uri, v sejni sobi družbe, Vevška cesta 52,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franca Zemljiča, za preštevalki
glasov Marjeto Erhatič in Karmen Miklavčič,
zapisnik bo vodil notar Miro Bregar.
3. Sprejem dnevnega reda zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
zasedanja skupščine.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe SET d.d., v
predlaganem besedilu.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se vsi člani
nadzornega sveta družbe SET d.d., ki zastopajo delničarje
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese
delničarjev, po podanem predlogu.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na
vpogled v tajništvu na sedežu družbe, v
času od 6. 11. 2006 do 30. 11. 2006, vsak
delovni dan med 10. in 12.uro.
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Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SET d.d.
uprava
Ob-30861/06
Na podlagi 18. člena statuta Pomurke
Mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
11. redno sejo skupščine
družbe Pomurka Mesna industrija d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 5. 12. 2006 ob 10. uri v prostorih
družbe Pomurka Mesna industrija d.d. na
Panonski 11 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta v predlaganem prečiščenem
besedilu zaradi uvedbe kosovnih delnic,
uvedbe enotirnega sistema (petčlanski
upravni odbor) in ostala uskladitev vsebine
statuta z določili ZGD-1.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta zaradi uvedbe enotirnega sistema (upravnega
odbora).
Predlog sklepa: zaradi uvedbe enotirnega sistema (upravnega odbora) se z današnjim dnem odpokličejo dosedanji člani
nadzornega sveta Vojteh Volk, Geza Maček,
Lajos Kepe, Nives Toroš, Štefan Balažic in
Andrej Novak.
4. Odpoklic predsednika uprave z današnjim dnem, pri čemer lahko opravlja vsa
dela zakonitega zastopnika do vpisa spremembe statuta ter upravnega odbora v sodni register.
Predlog sklepa: z dnem te skupščine delničarjev se zaradi uvedbe enotirnega sistema (upravnega odbora) odpokliče dosedanji predsednik uprave družbe Kovač Martin,
član uprave Dominko Milan in prokurist Volk
Marko, pri čemer pa lahko predsednik uprave opravlja vsa dela zakonitega zastopnika
do vpisa spremembe statuta ter upravnega
odbora v sodni register.
5. Imenovanje novega upravnega odbora.
Predlog sklepa: za družbo Pomurka mesna industrija d.d. se imenuje petčlanski
upravni odbor družbe v sestavi: Vojko Volk,
predsednik upravnega odbora, Marko Volk,
član upravnega odbora, Martin Kovač, glavni izvršni direktor (CEO), član upravnega
odbora, Milan Dominko, izvršni direktor za
proizvodnjo, član upravnega odbora, Gabrijela Drvarič, izvršna direktorica za finance,
članica upravnega odbora in predstavnica
zaposlenih.
6. Pooblastilo upravnemu odboru v zvezi
s preračunom osnovnega kapitala v EUR v
smislu 694. člena ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravni odbor, da z dnem uvedbe evra preračuna v statutu družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša
1.553,399.000 SIT, v evre po tečaju za-
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menjave kot ga določa predpis Evropske
skupnosti v skladu s petim odstavkom 123.
člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut.
7. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 1. 12. 2006 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska 11, Murska Sobota.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina
bo v takem primeru odločala ne glede na
višini zastopanega kapitala.
Pomurka Mesna industrija d.d.
Murska Sobota
predsednik uprave
Martin Kovač
Ob-30862/06
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe ABC Pomurka – International d.d.
Mednarodna trgovina, Panonska 11, Murska
Sobota, generalni direktor družbe sklicuje
16. skupščino
delničarjev družbe ABC Pomurka
– International, Mednarodna trgovina
d.d., Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 5. 12. 2006 ob 11. uri v prostorih
družbe Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska 11, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta v predlaganem prečiščenem
besedilu zaradi uvedbe kosovnih delnic,
uvedbe enotirnega sistema (tričlanski upravni odbor) in ostala uskladitev vsebine statuta
z določili ZGD-1.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta zaradi uvedbe enotirnega sistema (upravnega
odbora).
Predlog sklepa: zaradi uvedbe enotirnega sistema se z današnjim dnem odpokličejo dosedanji člani nadzornega sveta Vojteh
Volk, Marko Volk, Geza Maček, Lajos Kepe,
Babič Edita.
4. Odpoklic direktorja družbe z današnjim dnem, pri čemer lahko opravlja vsa
dela zakonitega zastopnika do vpisa spremembe statuta ter upravnega odbora v sodni register.
Predlog sklepa: z današnjim dnem se zaradi uvedbe enotirnega sistema (upravnega
odbora) odpokliče dosedanji direktor družbe
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Kovač Martin, pri čemer pa lahko opravlja
vsa dela zakonitega zastopnika do vpisa
spremembe statuta ter upravnega odbora
v sodni register.
5. Imenovanje novega upravnega odbora.
Predlog sklepa: za družbo ABC Pomurka International d.d. se imenuje tričlanski
upravni odbor družbe v sestavi: Vojko Volk,
Marko Volk in Martin Kovač.
6. Pooblastilo upravnemu odboru v zvezi
s preračunom osnovnega kapitala v EUR v
smislu 694. člena ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravni odbor, da z dnem uvedbe evra preračuna v statutu družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša
424,570.000 SIT, v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s petim odstavkom 123. člena
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
in v skladu s tem uskladi statut.
7. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 1. 12. 2006 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež
družbe v osmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe v Murski
Soboti, na Panonski 11, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo v takem
primeru odločala ne glede na višini zastopanega kapitala.
ABC Pomurka – International d.d.
uprava družbe – generalni direktor
Ob-30863/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe TEKOL d.d. sklicuje
uprava družbe
11. redno skupščino,
ki bo dne 4. 12. 2006 ob 10. uri v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagana preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Sprejem sklepa o uvedbi kosovnih
delnic.
Predlog sklepa: v skladu z ZGD-1 se
nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se vsaka delnica z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT nadomesti z 1 kosovno delnico.

3. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške
družbe TEKOL d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se sledeče
spremembe in dopolnitve Statuta delniške
družbe TEKOL d.d., in sicer:
– prvi odstavek točke 3.1. se spremeni
tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 137,600.000 SIT in je razdeljen na
13760 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«;
– v točki 3.2. se beseda »178. člena
ZGD« nadomesti s »177. člena ZGD-1.«;
– v točki 3.3. se na koncu za besedo
»večino«, dodajo besede »pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«;
– v točki 3.9. se v prvem stavku za besedo »večino« dodajo besede »pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala.«;
– se v točki 5.3. zapisano »6.2.« nadomesti s »5.2.«;
– se v točki 6.6. v drugem odstavku za
besedo »večino« dodajo besede »pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala«.
4. Preračun zneskov iz tolarjev v EUR ter
sprejem sprememb Statuta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske v
tolarjih, z dnem uvedbe EUR-a preračuna
v EUR-e po tečaju zamenjave in zaokroževanja v skladu z Zakonom in s tem uskladi
določbe Statuta.
b) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi skupščine določi čistopis
Statuta na podlagi sprejetega sklepa pod a.)
te točke dnevnega reda.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD d.d. Ljubljana na dan
zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave do vključno dneva zasedanja.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Ob ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom
skupščine.
TEKOL d.d.
uprava družbe
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Ob-30878/06
Na podlagi 295. člena ZGD-1 ter 73. in
74. člena Statuta družbe Rogaška Crystal
Holding d.d., Rogaška Slatina, Ulica Talcev
1, sklicuje uprava družbe
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Rogaška Crystal
Holding d.d.,
ki bo dne 8. 12. 2006 ob 13. uri, v prostorih Zavoda za kulturo Rogaška Slatina,
Celjska cesta 3/A, 3250 Rogaška Slatina
(v nadaljevanju Kulturni dom), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnik Srečko Jadek, za preštevalki glasov pa Darja
Gabron in Katja Krajnčič. Seji skupščine bo
prisostvoval notar Sergej Rojs iz Šmarja pri
Jelšah.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2005
z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom
nadzornega sveta v skladu z 282. členom
ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z Letnim poročilom družbe za leto 2005,
z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom
nadzornega sveta v skladu z 282. členom
ZGD-1.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2005.
3.1. Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo predsednika uprave Bojana
Bevca v poslovnem letu 2005 ter mu podeljuje razrešnico.
3.2. Predlog sklepa: skupščina ne potrjuje in ne odobri dela člana uprave Albina
Šrimpfa v poslovnem letu 2005 ter mu ne
podeljuje razrešnice.
3.3. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005 ter nadzornemu svetu podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva 30, 1130 Ljubljana.
5. Dokapitalizacija družbe Rogaška Crystal Holding d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
316,965.000 SIT se poveča z vložki za
4.754,475.000 SIT tako, da po povečanju
znaša 5.071,440.000 SIT.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede z izdajo 4.754.475 novih delnic,
vsake z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, v
skupni nominalni vrednosti 4.754,475.000
SIT.
3. Vsaka delnica daje pravico do enega
glasu na skupščini družbe, sorazmernega
dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Dividende
se izplačujejo na način določen s statutom
družbe in sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička.
4. Delnice so prenosljive skladno z določili statuta in tvorijo z že izdanimi delnicami
družbe isti razred.
5. Rok za vpisovanje in vplačevanje delnic bo dva meseca šteto od dneva, ki bo

v prospektu za javno ponudbo vrednostnih
papirjev določen kot dan začetka javne ponudbe. Delnice se vpisuje in vplačuje pri
banki, ki jo pooblasti izdajatelj.
6. Osebe, ki so na dan objave poziva
iz prejšnje točke vpisane v delniško knjigo
kot delničarji, imajo prednostno pravico do
vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi
deleži v osnovnem kapitalu, tako da imajo
prednostno pravico do vpisa 15 delnic iz 2.
točke tega sklepa za vsako 1 delnico katere
imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 14 dni, šteto od javne
objave poziva iz prejšnje točke. Delnice, ki
po zaključku 14 dnevnega roka ne bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati delničarji,
ki so se odzvali prvemu pozivu za vpis, in
sicer proporcionalno prvemu vpisu, v roku 8
dni od dne, ko jim uprava pošlje obvestilo o
dodatni možnosti vpisa in vplačila. Delnice,
ki ne bodo vpisane v omenjenih rokih, bodo
do izteka roka za vpisovanje in vplačevanje
delnic lahko vpisovale tretje osebe.
7. Delnice se vplačuje v denarju. Emisijski znesek delnice znaša 1.000 SIT.
8. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register. Družba bo dala
nalog za vpis v roku 8 dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
9. Če do roka iz 5. točke ne bodo vpisane in vplačane vse delnice iz 2. točke tega
sklepa, bodo vpisnikom brezobrestno vrnjena vplačila pri osebi iz 5. točke tega sklepa.
Vrnitev vplačila bo zagotovljena najpozneje
v 15 dneh od izteka roka za vpisovanje in
vplačilo.
10. Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za ugotovitev
dejansko vpisanih in vplačanih delnic in
za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi
sklepi skupščine se pooblasti nadzorni svet
družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine in v korist
katerih so vknjižene delnice v delniški knjigi
na dan 28. 11. 2006.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v dvorani Kulturnega
doma najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Drugi sklic
Skladno z 78. členom statuta družbe se
bo v primeru, da ne bo zagotovljena sklepčnost skupščine ob prvem sklicu ob 13. uri,
skupščina vršila dne 8. 12. 2006 ob 13.30
v prostorih Kulturnega doma (drugi sklic)
z istim dnevnim redom in predlogi sklepov,
kot v prvem sklicu. Skupščina bo v drugem
sklicu veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino z Letnim poročilom in za leto 2005, mnenjem revizorja ter
Poročilom nadzornega sveta bo na vpogled
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vsak dan od 9. do 11. ure v pisarni št. U14
na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Rogaška Crystal Holding d.d.
uprava
Št. 130
Ob-30882/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Savaprojekt d.d. Krško uprava družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine družbe,
ki bo 8. decembra 2006, ob 12. uri v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Vrednost bilančnega dobička leta 2005
je 47,576.361,21 SIT, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let (iz
leta 2002) je 14,755.431,15 SIT, skupaj
62,331.792,36 SIT.
Predlog delitve bilančnega dobička:
3.1. 24,000.000 SIT se razdeli v dividendah lastnikom delnic na dan skupščine
vpisanih v delniški knjigi družbe.
Izplačilo dividend je v delnicah, v sorazmernem deležu lastništva, do izčrpanja vseh
lastnih delnic. Preostanek vrednosti dividende bo izplačano v gotovini.
Vrednost delnice se upošteva v višini
22.000 SIT oziroma 91,80 EUR.
Delitev oziroma obveznost do izplačila
se evidentira v poslovnih – knjigovodskih
knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini.
Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinajstih dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v obliki delnic in v roku dveh
mesecev po zakonsko določenem roku v
denarju.
3.2. 16,000.000 SIT se razporedi v druge
rezerve.
3.3. 7,576.361,21 SIT bilančnega dobička iz leta 2005 ostane nerazporejen.
3.4. 14,755.431,15 SIT bilančnega dobička iz preteklih let (iz leta 2002) ostane
nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe Savaprojekt d.d. v letu 2005 ter
jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005 skladno z določili 294. člena ZGD-1.
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5. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: član nadzornega sveta
Aleš Plestenjak bo sprejel funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega sveta.
Kot član nadzornega sveta se razreši Aleš
Plestenjak, u.d.i.g.
Za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Ante Marković, u.d.i.g.
6. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
evrom in sprememba določil statuta.
Predlog sklepa:
6.1. V skladu s 172. členom in 694. členom Zakona o gospodarskih družbah, skupščina družbe Savaprojekt d.d., odloči o izvedbi prehoda na evro:
Družba bo imela svoj osnovni kapital razdeljen na kose, imenovane kosovne delnice.
Pripadajoči znesek vsake kosovne delnice
družbe je enak. Vse kosovne delnice imajo
pripadajoč znesek osnovnem kapitalu in imajo tudi enak proporcionalni lastniški delež, ki
ga določa število izdanih delnic. Tako lastniški delež posameznega delničarja v družbi
določa seštevek posameznih kosov.
6.2. Sedanji 4610 navadnih imenskih delnic se nadomesti s 4610 kosovnimi imenskimi delnicami in se temu ustrezno spremeni
Statut družbe.
6.3. Tretji člen Statuta se v prvem in drugem odstavku spremeni in se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 192.371,89
€.
Osnovni kapital je razdeljen na 4610
kosov navadnih navadnih imenskih delnic.
Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
vsak delovni dan do zasedanja skupščine od
8. do 10. ure v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora
svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine to je do vključno 5. 12. 2006.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za spremembo
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe
v 8 dneh po objavi sklica. Uprava in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
delničarje, ki imajo več kot 5% delnic.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
V tem času boste najavljeni udeleženci s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo potrebno za glasovanje.
Uprava – Savaprojekt d.d., Krško
Ob-30894/06
Na podlagi točke 9.2. Statuta družbe Marmor Hotavlje, d.d., Hotavlje, sklicuje direktor
družbe
10. skupščino
družbe Marmor Hotavlje, d.d.,
ki bo dne 4. 12. 2006 ob 14. uri na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
izvolijo organi skupščine.
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3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in mnenjem revizorja za leto 2005 ter pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila (282. člen ZGD).
Skupščina delničarjev se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2005
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2005 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa:
1) Skupščina Marmor Hotavlje, d.d. sprejema predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2005, ki znaša 27.604 T
SIT za naslednje namene:
– Za izplačilo dividend delničarjem, ki so
na dan vpisani v delniško knjigo kot lastniki
delnic s pravico do dividende v skupnem
znesku 26.104 T SIT, in sicer 2.000 SIT bruto na delnico in se izplača do 31. 12. 2006,
za udeležbo uprave na dobičku 2.000 T SIT,
za udeležbo nadzornega sveta na dobičku
1.500 T SIT v breme prenesenega čistega
poslovnega izida leta 1999.
– Uprava se je v letu 2005 odpovedala
udeležbi na dobičku za leto 2004, zato se za
2.000 T SIT zmanjša obveznost za prenos
sredstev za izplačilo delničarjem.
– Bilančni dobiček ob koncu poslovnega
leta 2005 v znesku 386.778 T SIT ostane
nerazporejen.
2) V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina Marmor Hotavlje, d.d. potrjuje in odobri delo upravi in
nadzornemu svetu v poslovnem letu 2005
ter jima podeljuje razrešnico.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepa:
1) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– člen 3.1. statuta družbe se spremeni,
tako da se glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 140,000.000 SIT in je razdeljen na
14.000 prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu«.
2) Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave.
3) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa št. 3,
5. točke dnevnega reda.
6. Podelitev pooblastila upravi za nakup,
odprodajo ali umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča direktorja družbe, da v imenu in za račun družbe skladno z osmo alineo prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih družbah
pridobiva lastne delnice za vse namene iz
240. člena ZGD. Nakupna cena ne sme biti
višja od knjigovodske vrednosti delnice po
stanju na zadnji dan poslovnega leta pred
nakupom, prodajna pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene. Pooblastilo
za pridobivanje velja osemnajst mesecev od
sprejema tega sklepa. V primeru pridobivanja ter odsvajanja lastnih delnic se smiselno
ne uporablja določba 313. člena Zakona o
gospodarskih družbah, kar pomeni izključi-

tev prednostne pravice pri pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme predlog o imenovanju podjetja Contura Revizijska družba d.o.o., Celovška c. 150, 1000 Ljubljana, za revizorja.
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.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in predloženo
družbi ob najavi udeležbe na skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Upravičenci morajo svojo udeležbo pisno
najaviti upravi družbe najpozneje tri dni pred
sejo skupščine.
Jedilnica, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 1 uro pred sejo. Glasovanje bo
potekalo z glasovnicami, ki jih bodo udeleženci prejeli ob prijavi na vhodu v jedilnico.
Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
15. uri z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe
najpozneje v 7 dneh od dneva te objave in ji
tako omogočijo pravočasno pripravo njenih
stališč in objavo nasprotnih predlogov.
Marmor Hotavlje, d.d.
direktor
Branko Selak, univ. dipl. org.

Nasprotni predlog
Ob-31117/06
V zvezi z dnevnim redom in predlaganimi
sklepi 10. skupščine delničarjev podjetja IBT
projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje, ki bo
23. 11. 2006, je uprava družbe prejela naslednje nasprotne predloge na sklepe:
Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda:
Predlagajo se naslednji trije člani nadzornega sveta, in sicer Andrej Knific, Janez
Forte in Peter Golob.
Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega
reda:
Za pokrivanje bilančne izgube iz poslovnega leta 2005 se predlaga pokrivanje s sredstvi odprodaje nepremičnin v lasti IBT d.d.
IBT projektiranje in inženiringi d.d.
Trbovlje
Matjaž Odlazek, direktor

Izpodbojna tožba
Št. 06169
Ob-30867/06
Uprava družbe CP Ptuj d.d. objavlja, da
je delničar Srebrnjak Branko iz Ptuja, Kicar
81, pri Okrožnem sodišču na Ptuju dne 5.
10. 2006 vložil tožbo za razveljavitev vseh
sklepov, sprejetih na VII. skupščini delniške
družbe CP Ptuj dne 28. 8. 2006.
CP Ptuj d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja
SV 837/06
Os-31086/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 837/06, je bilo stanovanje št. 2, v pritličju, v izmeri 59,26 m2, stanovanjske hiše Koritenska cesta 17, Bled,
z oznako stavbe 3. ES, ki stoji na parc. št.
310/4, vpisane pri vl. št. 1889 k.o. Želeče, v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, katerega lastnika sta zastavitelja Lenček Blaž in Lenček Blanka, vsak v deležu
do 1/2, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, enotna identifikacijska številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 199.000 CHF v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita s pp.
SV 1129/06
Os-31087/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1129/06 z dne 26. 10.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 13,
s pripadajočo kletjo, v izmeri 48,77 m2, v
tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Rožičeva ulica 7, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 1558, k.o. Zelena jama, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani.
Stanovanje je last zastavitelja Barborič Jureta, Chengdujska cesta 22, 1000 Ljubljana,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 18. 10. 2006, sklenjene s prodajalcem
Kavčič Stanetom. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 167.225
CHF s pripadki.
SV 1184/06
Os-31088/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1184/06
z dne 25. 10. 2006, je bilo dvosobno stanovanje z galerijo številka 16, ki se nahaja v
četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Bratovševa ploščad 31, s kletjo oziroma drvarnico, stanovanjski blok pa stoji na
parc. št. 1247/2 k.o. Ježica, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Andreja Orača, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 10. 2006,
z Gregorjem Murnom kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št.
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 40,000.000 SIT, s pripadki.
SV 804/06
Os-31089/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 804/06 z dne 26. 10. 2006, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 1 v skupni izmeri
65,06 m2, v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Cesta maršala Tita 76, Jesenice,
stoječe na parc. št. 489/1, k.o. Jesenice, last
dolžnikov in zastaviteljev Klavdije Donoša,
Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 38 in Mitje
Donoša, Jesenice, Cesta revolucije 2 B, vse
v korist Banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, s sedežem v Ljubljani, Cesta

v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve
45.790 EUR s pripadki.
SV 813/06
Os-31090/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 813/06 z dne 26. 10.
2006, je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja
v 3. nadstropju trojčka št. I v izmeri 45,37 m2
in garažno mesto št. 7 v izmeri 10,43 m2, v
večstanovanjski stavbi na naslovu Bezje 5,
Kranjska Gora, stoječe na parc. št. 425/6
k.o. Kranjska Gora, last zastaviteljice Darje
Pevec, Cesta ob Barju 54 A, Škofljica, na
podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z
dne 23. 10. 2006, sklenjene s prodajalko
Piramida d.o.o., zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka
5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
108.800 EUR s pripadki.
SV 1747/06
Os-31091/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1747/06 z dne 25. 10.
2006, je stanovanje št. 5 v izmeri 72,90 m2, v
mansardi večstanovanjske hiše, ki se nahaja na naslovu Stara cesta 27, Kranj, parc. št.
342/1, k.o. Kranj, last zastavitelja Dragana
Krasića, Stara cesta 27, Kranj, na temelju
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 690 z dne 17. 6. 1993, sklenjene s
prodajalcem DP Sava Kranj – Škofjeloška c.
6, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična številka 2211254, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 59.200 EUR,
z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega
Euriborja in pribitka v višini 2,75%, z zapadlostjo glavnice terjatve v 240 zaporednih
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 1. 11. 2026.
SV 1751/06
Os-31092/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1751/06 z dne 26. 10. 2006, je stanovanje št. 3 v izmeri 70,20 m2, v pritličju stan.
objekta na naslovu Planina 21, Kranj, ki stoji
na parc.št. 197/5 k.o. Huje, last Marka Grila,
Planina 21, 4000 Kranj, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 23. 10. 2006, sklenjene s
prodajalko Dragico Gril, Planina 21, Kranj,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 13. 8. 1992, sklenjene s prodajalcem
Iskra terminali Kranj ter na podlagi notarskega zapisa pogodbe o priznanju solastninske
pravice z dne 2. 4. 2004, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 75.500 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 2,05% letno, z
rokom vračila v 228 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 31. 10. 2025.
SV 1753/06
Os-31093/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1753/06 z dne 26. 10.
2006, je stanovanje 25 (novo označeno s št.
7) v izmeri 48,25 m2, v drugem nadstropju
večstanovanjske hiše z ident. št. 255.ES, ki
se nahaja na naslovu Gradnikova 9, Kranj,
parc. št. 883/18 k.o. Kranj, last zastaviteljev
Tadeja Baltiča, Žeškova ulica 2, Kranj in
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Maje Baltič, Goriče 33, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji dvosobnega
stanovanja z dne 23. 10. 2006, sklenjene s
prodajalko Andrejo Golmajer, Ulica Lojzeta
Hrovata 5, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče
15, Ljubljana, matična številka 2211254, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
39.650 EUR, z letno obrestno mero v višini
3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini
2,6%, z zapadlostjo glavnice terjatve v 192
zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade dne 1. 11. 2022.
SV 1755/06
Os-31094/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja opr. št. SV 1755/06
z dne 26. 10. 2006, je stanovanje št. 15 v
izmeri 79,21 m2, v mansardi stan. stavbe
Mlaka 9, Tržič, ki stoji na parc. št. 484/17
k.o. Križe, last Borisa Šinigoja, Brezovica
6 A, Kropa, na temelju pogodbe o ureditvi
premoženjskih razmerjih z dne 15. 1. 2004,
sklenjene s Stanovanjskim skladom RS,
Javni sklad Ljubljana, Poljanska cesta 31,
Ljubljana in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o., Cesta Staneta Žagarja 13, Kranj,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje
njene terjatve višini 70.666 CHF, z obrestno
mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2%
letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
31. 10. 2031.
SV 2428/2005
Os-31096/06
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne 25. 10.
2005 in opr. št. SV-2835/2006 z dne 25. 10.
2006, so bile nepremičnine – celotno 4. nadstropje v izmeri 558,26 m2, del 5. nadstropja,
in sicer pisarne št. 509, 510, 511, 512, 520,
521, 523, 524, 525, 526 in 527, v skupni izmeri 219 m2, s sorazmernim delom skupnih
prostorov 5. nadstropja v izmeri 66,08 m2 ter
17 parkirnih mestih v kleti objekta, in sicer
št. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 38 in 40, vse v objektu na
Vurnikovi 2 v Ljubljani, parc. št. 1796/38,
parc. št. 1796/39 in parc. št. 1796/37, vl.
št. 2939, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja
Liz - Inženiring, d.d., Ljubljana, 1000 Ljubljana, Vurnikova 2, matična št. 5145139,
na podlagi kupne pogodbe št. 9/92-DJ-C1
z dne 7. 7. 1992, sklenjene s prodajalcem
Gradis – Gradbeno podjetje Ljubljana p.o.,
Ljubljana, Gradnikove brigade 11, zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d., 1000
Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična št.
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 200,000.000 SIT s pripadki.
SV 994/06
Os-31097/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 994/06 z dne 27. 10. 2006,
sta bili nepremičnini, ki nista vpisani v zemljiško knjigo kot etažna lastnina: dvosobno
stanovanje št. 13, v drugem nadstropju stanovanjskega objekta v Šempetru v Savinjski
dolini, Pod smrekami 17, stoječe na parc. št.
436/2, k.o. Šempeter v Savinjski dolini, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja
tega notarskega zapisa še ni znan in stanovanje – garsonjera št. 12, v izmeri 26,72
m2, v drugem nadstropju stanovanjskega
objekta v Šempetru v Savinjski dolini, Pod
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smrekami 17, stoječe na parc. št. 436/2,
k.o. Šempeter v Savinjski dolini, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja tega
notarskega zapisa še ni znan, obe last kreditojemalca in zastavitelja Kozjak Božidarja,
EMŠO 0312966500524, stanujočega Pod
smrekami 17, Šempeter v Savinjski dolini, zastavljeni v korist upnice Banke Celje
d.d. Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
na podlagi pogodbe o deviznem kreditu v
državi št. 3012212 v znesku 12.600 EUR,
z zapadlostjo zadnje anuitete 20. 11. 2009,
z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,5
odstotnih točk letno ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude
z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s
stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1729/2006
Os-31098/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1729/2006 z
dne 27. 10. 2006, je stanovanje št. 4/II s
kabinetom in kletno shrambo v skupni izmeri 72,68 m², v stavbi v Mariboru, Vita
Kraigherja 18, identifikacijska št. stavbe
2576 k.o. Maribor Grad, last Petić Jureta,
stanujočega v Mariboru, Radvanjska 48,
na temelju prodajne pogodbe z dne 29. 9.
2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
17,600.000 SIT s pp.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 31/2006
Os-30363/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 31/2006 sklep z dne 23. 10.
2006:
I. To sodišče je dne 19. 4. 2006 ob 10. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: MABO,
Podjetje za inženiring, izvajanje, zastopstvo in trgovino d.o.o., Cesta v Bevče
17, Velenje in je dne 23. 10. 2006 ob 10.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
MABO, Podjetje za inženiring, izvajanje, zastopstvo in trgovino d.o.o., Cesta v Bevče
17, Velenje (matična številka: 5658900, ID
št. za DDV: SI94843163).
Odslej se firma glasi: MABO, Podjetje
za inženiring, izvajanje, zastopstvo in trgovino d.o.o., Cesta v Bevče 17, Velenje
(matična številka: 5658900, ID št. za DDV:
SI94843163) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
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prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-8450084902 (sklic na št.
11 42153-7110006-00310606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. januarja 2007 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 23. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 10. 2006
St 29/2006
Os-30364/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 29/2006 sklep z dne 23. 10.
2006:
I. To sodišče je dne 14. 4. 2006 ob
11.08 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
KOP LINE, Storitve in proizvodnja d.o.o.,
Celjska 5, Laško in je dne 23. 10. 2006
ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: KOP LINE, Storitve in proizvodnja
d.o.o., Celjska 5, Laško (matična številka:
5968283, ID št. za DDV: SI19802374).
Odslej se firma glasi: KOP LINE, Storitve in proizvodnja d.o.o., Celjska 5, Laško
(matična številka: 5968283, ID št. za DDV:
SI19802374) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p., VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original

dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-8450084902 (sklic na št.
11 42153-7110006-00290606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. januarja 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 23. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 10. 2006
St 4/98
Os-30365/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/98 z
dne 20. 10. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Primorski tisk, trgovsko podjetje d.d. Koper – v stečaju, Muzejski trg 7, Koper,
se zaključi.
Terjatve stečajnega dolžnika, kot so
razvidne iz seznama terjatev (list št. 1090
spisa), ki je sestavni del tega sklepa, se v
celoti (glavnica, obresti, stroški) prenesejo
na upnika Mladinska knjiga Založba d.d.
Ljubljana, Slovenska cesta 29, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 10. 2006
St 4/2006
Os-30366/06
To sodišče je s sklepom St 4/2006 dne
19. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Šarmant marketing d.o.o.
– v stečaju, Drenov Grič 7/b, Vrhnika.
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 23. 10. 2006
Ppn 66/2006
Os-30367/06
To sodišče je s sklepom z dne 29. 9.
2006 pod opr. št. Ppn 66/2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Biro 71, družba za inženiring in projektiranje, d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana
in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik izplačal:
1. upnikom razreda B njihove terjatve v
višini 20% v roku, ki ni daljši od enega leta
od pravnomočno potrjene prisilne poravnave. Seznam upnikov razreda B z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je sestavni del sklepa pod »Tabelo 3:
seznam prijavljenih terjatev in zneskov za
poplačilo upnikov v prisilni poravnavi«.
2. prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do 24. 5. 2006 kot
dneva začetka postopka prisilne poravnave.
3. v postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
4. koloni (ugotovljene terjatve) tabele 1:
seznam prijavljenih terjatev in ugovorov v
prisilni poravnavi, ki je sestavni del izreka
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini, navedeni v predzadnji koloni priloge
tabele 3: seznam prijavljenih terjatev in zneskov za poplačilo upnikov v prisilni poravnavi in v roku iz 2. točke izreka sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
29. 9. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 20. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2006
St 161/2006
Os-30368/06
To sodišče je s sklepom St 161/2002
dne 19. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Fittop športni center
d.o.o. – v stečaju, Linhartova cesta 33,
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Mengeš, 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 19. 10. 2006

Ppn 72/2006
Os-30514/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
Ppn 72/2006 z dne 23. 10. 2006 predlog za
začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom Merit d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana zavrglo in postopek prisilne poravnave ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2006

St 218/2005
Os-30369/06
To sodišče je s sklepom St 218/2005
dne 23. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Nasufoski & Co. d.n.o.,
Kamniška 25, 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 23. 10. 2006

St 24/2006
Os-30515/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Fun d.o.o., Ljubljana, Parmova
41 za dne 11. 12. 2006 ob 12.30, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 15 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2006

St 45/2006
Os-30370/06
1. Z dnem 23. 10. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Kasaško društvo
Marko Slavič – MS Ključarovci 19, davčna
št. 57495572.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100456.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 1. 2007 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 10. 2006 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 10. 2006
St 32/2003
Os-30371/06
1. Ustavi se nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in se stečajni postopek nad
dolžnikom TIGO, proizvodnja, trgovina,
Hlastec Tina s.p. – v stečaju, zaključi.
2. Nevnovčene premičnine stečajnega
dolžnika, in sicer 8 komadov stranic S23/1,
11 komadov stranic S04, 8 komadov stranic
SV01, 5 komadov vrat S319, 6 komadov
vrat S310 in 8 komadov vrat S307, v vrednosti okoli 152.700 SIT, se po pravnomočnosti
tega sklepa prenesejo na stečajnega upnika
Nieros Metal tovarna opreme d.o.o., Slovenj
Gradec, Gmajna 55.
3. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 10. 2006

St 113/2006
Os-30516/06
To sodišče je s sklepom St 13/2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Vrhovnik Pavlom s.p., Podgorje 75, Kamnik,
matična številka 1355830, davčna številka
29927331, ter nato z istim sklepom za postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra Ministrstva za finance,
Davčna uprava RS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2006
St 52/2005
Os-30625/06
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena
ZPPSL to sodišče objavlja izvleček pravnomočnega sklepa z dne 13. 9. 2006 o potrditvi prisilne poravnave nad dolžnikom Lira,
grosist igrač, poletnega in novoletnega
programa, d.o.o., Koper, Vanganelska cesta 18, Koper, ki se glasi:
1. Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo nad dolžnikom Lira, grosist igrač,
poletnega in novoletnega programa, d.o.o.,
Koper, Vanganelska cesta 18, Koper, ki so
jo sprejeli upniki z glasovanjem (upoštevaje
tudi pisno glasovanje) na naroku dne 13. 9.
2006.
2. Ugotovi se, da je dolžnik v načrtu finančne reorganizacije razvrstil terjatve upnikov v naslednje razrede:
– razred A: razred terjatev izločitvenih in
ločitvenih upnikov;
– razred B: razred terjatev po 160. členu
ZPPSL, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o prisilni poravnavi ne spremeni;
– razred C: razred upnikov, ki bodo svoje
terjatve, ki so nastale v postopku prisilne poravnave, konvertirali v lastniški kapital;
– razred D: razred terjatev upnikov, katerih terjatve niso uvrščene v A, B, C in
se bodo poplačali v skladu z 48. členom
ZPPSL, 20% brezobrestno v enem letu po
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
3. Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene, se poplačajo
na način in v višini, kot je razvidno iz priloge
C tega sklepa. Za te terjatve ima pravnomočno sklep o potrditvi prisilne poravnave
moč izvršilnega naslova.
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4. Prisilne poravnava ima pravni učinek
tudi proti upnikom, ki se postopka prisilne
poravnave niso udeležili ter proti tistim upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile
njihove terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2006
St 18/2006
Os-30626/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2006-23 z dne 24. 10. 2006 na podlagi
drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
GRIP, grafika, računalništvo, izposoja, notranja in zunanja trgovina, d.o.o. – v stečaju, Savska cesta 34, Kranj, matična številka:
5589487, davčna številka: 70996245.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 10. 2006
St 58/2006
Os-30627/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2006 z dne 25. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Faros, poslovne storitve, d.o.o., Kapucinski trg 3,
Škofja Loka, matična številka: 1682873,
davčna številka: 73306185, šifra dejavnosti: 74.140.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
odvetnik Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
26. 1. 2007 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 2006
St 83/2005
Os-30628/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Venir d.o.o., Ljubljanska c.
45, Kamnik – v stečaju, za dne 11. 12.
2006 ob 13. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št.
IV/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2006
St 6/2005
Os-30629/06
To sodišče je s sklepom St 6/2005 dne
23. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Ares Computers d.o.o., Tržaška 330, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2006
St 171/2005
Os-30630/06
To sodišče je s sklepom St 171/2005 dne
20. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek
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nad dolžnikom Ogrin podjetje za proizvodnjo, zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
– v stečaju, Šmarska cesta 40, Škofljica.
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 25. 10. 2006
St 21/2006
Os-30632/06
To sodišče je s sklepom St 21/2006 dne
25. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Saldo d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana – 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 25. 10. 2006
PPN 27/2006
Os-30633/06
To sodišče je s sklepom z dne 4. 10. 2006
pod opr. št. PPn 27/2006 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Casino
Ljubljana d.d., Miklošičeva 9, Ljubljana
in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za
prisilno poravnavo dne 4. 10. 2006.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda št. 5
– dobaviteljem blaga in storitev itd., obveznosti do države (davki, prispevki) itd., nezavarovani finančni krediti itd. izplačati njihove
terjatve v višini 20% ugotovljenih terjatev na
dan 1. 3. 2006, v roku 1 leta od dneva pravnomočne sklenjene prisilne poravnave in z
obrestmi v višini letne nominalne obrestne
mere 2,5% (po linearnem načinu), ki začnejo teči z dnem pravnomočno potrjene prisilne poravnave in katerih seznam je v celoti
razviden iz Preglednice (št. 2), ki je priloga k
sklepu o potrjeni prisilni poravnavi.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, nastale do
dneva začetka postopka prisilne poravnave, to je do 1. 3. 2006, ki terjatev v postopku prisilne poravnave niso prijavili ali niso
bile spoznane za verjetne, če se naknadno
ugotovijo.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava nima
učinka na terjatve izločitvenih in ločitvenih
upnikov, katerih položaj se skladno po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni. Seznam teh upnikov je razviden iz
Preglednice (št. 2).
Ugotovilo je, da se terjatve upnikov po
160. členu ZPPSL (priviligirane terjatve delavcev) poplačajo v višini 100% glede na
stanje terjatev ugotovljenih na dan 1. 3.
2006. Terjatve so razvidne iz Preglednice
(št. 2), seznam upnikov pa iz priloge št. 1
k sklepu.
Ugotovilo je, da se terjatve iz naslova
zamudnih obresti od neplačanih davkov in
prispevkov do začetka postopka prisilne poravnave (pod 16/3. Zakona o finančnem poslovanju podjetij) in ki so uvrščene v razred
št. 6 ne poplačajo (odpustijo) in so razvidne
iz Preglednice (št. 2).
Ugotovilo je, da se upniki iz razreda št.
7, ki so pristali na poplačilo v daljšem časovnem obdobju, izplačajo v roku 7 let s
3‑letnim moratorijem in z obrestmi v višini
letne obrestne mere v višini 6‑mesečni euribor povečan za 1,3% točke, ki tečejo od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave do plačila in ki so razvidni iz Preglednice (št. 2).
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Ugotovilo je, da se navadni upniki iz razreda 4, ki so bistvenega pomena za nadaljnjo poslovanje dolžnika iz naslova dolgoročnih najemnih pogodb za igralniške prostore
in opremo, poplačajo v višini 100% v roku
5 let od pravnomočno potrjene prisilne poravnave. Te terjatve se obrestujejo po letni
nominalni obrestni meri 2,5% (po linearnem
načinu) od dne pravnomočno potrjene prisilne poravnave in so razvidne iz Preglednice
(št. 2).
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
4. 10. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 24. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2006

St 32/2006
Os-30639/06
To sodišče je na seji senata dne 24. 10.
2006 pod opr. št. St 32/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Alter
media trgovina in storitve d.o.o. Novo
mesto, Novi trg 11, matična št. 2040140,
šifra dejavnosti 72.500, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Alter media trgovina in storitve d.o.o. Novo
mesto, Novi trg 11, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 10. 2006

St 107/2005
Os-30634/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tibex-Zupanič d.n.o. – v stečaju,
Ulica Kraljeviča Marka 14, Maribor, se v
skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2006

St 106/2006
Os-30691/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom General
Invest d.o.o. – v stečaju, Rimska c. 22,
Ljubljana, za dne 11. 12. 2006 ob 13. uri v
razpravni dvorani št. I., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2006

St 19/96
Os-30635/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta v stečajni zadevi TAM Inženiring in
vzdrževanje d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ptujska cesta 184, dne 12. 12. 2006 v sobi
št. 240 ob 13.45 narok za preizkus terjatev
in narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase. Upniki lahko
pregledajo osnutek za glavno razdelitev v
pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št. 227), in sicer v
ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16.30 ter v petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2006
St 13/96
Os-30636/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta v stečajni zadevi TAM Gospodarska
vozila Maribor, proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska cesta 184, dne 12. 12. 2006 v sobi št.
240 ob 13.15 narok za preizkus terjatev
in narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase. Upniki lahko
pregledajo osnutek za glavno razdelitev v
pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št. 227), in sicer v
ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16.30 ter v petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2006
St 65/99
Os-30638/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Athens d.o.o. – v stečaju, Gosposvetska cesta 84, Maribor, se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2006

St 18/2006
Os-30837/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 558/2000 z dne 24. 10. 2006 odločilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Tehnika, gradbeništvo, inženiring, trgovina,
d.o.o. – v stečaju, Liminjanska 69, Portorož, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2006
St 42/2006
Os-30838/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 42/2006 z dne 26. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom SHEN QI,
Raziskava trga in javnega mnenja, Jakob
Slevec s.p., Velesovska cesta 87, Šenčur,
matična številka: 5676529000, davčna številka: 78800153, šifra dejavnosti: 74.130 in
ga z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 10. 2006
St 268/2005
Os-30839/06
To sodišče je s sklepom St 268/2005
dne 26. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Orly Orel proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o. Kamnik, Zikova
ulica 10 – 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 26. 10. 2006
St 128/2005
Os-30840/06
To sodišče je s sklepom St 128/2005
dne 25. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom MKT Svetovanje d.o.o.
– v stečaju, Šmartinska 102, Ljubljana,
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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 25. 10. 2006
St 187/2006
Os-30841/06
To sodišče je s sklepom St 187/2006
dne 26. 10. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom TSA Turistično storitvena agencija, d.o.o. Ljubljana, Tabor 9,
matična številka: 5908485, vložna številka:
12776000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli 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 22. 1. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2006
St 116/2005
Os-30842/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom MM-Hidromont d.o.o. – v stečaju,
Zagrebška cesta 20, Maribor, se v skladu
z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2006
St 30/2006
Os-30843/06
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Krepša Lidija s.p. – Capry – finančno poslovanje, Mezgovci ob Pesnici 33/a, preklicalo narok za preizkus terjatev, ki je bil določen za 14. 11. 2006, ob 12.
uri, v sobi 26/II. Narok za preizkus terjatev
bo dne 5. 12. 2006 ob 11.30 v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 10. 2006
St 31/2003
Os-31118/06
Stečajni postopek nad družbo Alumetal, Družba za proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Ravne 19, Sv. Anton, Pobegi, se
zaključi.
Terjatve dolžnika do njegovih dolžnikov:
– Dankris d.o.o. Jesenice, v višini
1,645.000 SIT s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi,

– Alta d.o.o. Koper, v višini 140.000
SIT,
– Livarna barvnih kovin Domžale, v višini 50.000 SIT;
se prenesejo na dolžnikovega upnika
Hydo Building Systems, s.p.a. Omago, Italija.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2006
St 54/2006
Os-31119/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 54/2006 z dne 26. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Vili Ojsteršek s.p., »Tretje oko«, Posredovanje
informacij in posredništvo, Breg 161,
Žirovnica, matična številka: 1023870000,
davčna številka: 58488073 in ga z istim
sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 10. 2006
St 191/2006
Os-31120/06
To sodišče je s sklepom St 191/2006
dne 26. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Vaška trgovina d.o.o.
Livold, Kočevje, Šalka vas 101a, vpisana pod vl. št. 13739800, matična številka
1775979, davčna številka 81956096.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Matjaž Polenčič 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 12. 1. 2007 ob 11.15 v razpravni
dvorani št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2006
St 188/2003
Os-31121/06
To sodišče je s sklepom St 188/2003
dne 26. 10. 2006 zaključilo likvidacijski
postopek nad dolžnikom Britanski svet
– Center za angleški jezik, Štefanova
1/III, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2006
St 235/2005
Os-31122/06
To sodišče je s sklepom St 235/2005
dne 26. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Magimpeks d.o.o.,
Ulica 25. maja 51, Ljubljana, ker premo-
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ženje, 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 26. 10. 2006
St 93/2006
Os-31123/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 93/2006 dne 25. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Gerbera Trade d.o.o., Valvasorjeva 48,
Maribor, šifra dejavnosti: 01.120, matična številka: 5538475000, davčna številka:
76744710.
Odslej firma glasi Gerbera Trade d.o.o.,
Valvasorjeva 48, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-845008806, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe
št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 22.
1. 2007 ob 10.15 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 26. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2006
St 62/2006
Os-31124/06
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi
Inženiring Biro, Družba za inženiring in
projektiranje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor – v stečaju, za dne 4. 12.
2006 ob 13.15 v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2006
St 85/2006
Os-31125/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
85/2006 dne 25. 10. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Lunta
storitveno podjetje d.o.o., Cesta v Rogozo 20, Miklavž. Šifra dejavnosti: 74.140,
matična številka: 1973525, davčna številka:
68583346.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, p. Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati ori-
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ginal dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 22.
1. 2007 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 26. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2006
St 131/2003
Os-31126/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ljubec Branko s.p., Papirnica &
cvetličarna »Bambi« – v stečaju, Lovrenc
na Pohorju, Gornji trg 25, šifra dejavnosti
52.473, matična številka 1265458, davčna
številka 26775077 se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2006
St 28/2006
Os-31127/06
I. To sodišče je s sklepom z opr. št. St
28/2006 z dne 26. 10. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Branko
Križ s.p., Okrepčevalnica Križeva klet,
Meljska c. 36, Maribor – sedaj: Branko
Križ s.p., Stari trg 21, 3215 Loče.
Davčna številka: 65763165.
Odslej firma glasi: Branko Križ s.p.,
Okrepčevalnica Križeva klet, Meljska c. 36,
Maribor, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih in dokumentirane z ustreznimi listinami ter kolkovane s
predpisano sodno takso (2% od prijavljene
terjatve) na račun tukajšnjega sodišča št.
01100-8450088006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 14.
3. 2007 ob 13. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2006
St 11/2006
Os-31128/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Cris, Inženiring – trgovina – storitve, d.o.o., Nova Gorica,
Prvomajska 54, Nova Gorica – v stečaju,
izven naroka dne 24. 10. 2006 sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Cris, Inženiring – trgovina – storitve, d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska 54,
Nova Gorica, z matično št. 5615631000,
davčno št. 71389202 in šifro dejavnosti
51.190, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS, upniki pa
se zoper sklep lahko pritožijo v roku 15 dni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča pri vl. št. 1/2421/00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 10. 2006

Izvršbe
In 2006/00171
Os-29333/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00171 z
dne 29. 5. 2006, je bil dne 27. 5. 2003 opravljen v korist upnikov: 1. Komunala Kranj,
javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki ju po pooblastilu
zastopa Domplan d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj in 3. Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj, proti dolžnici Baloh Nadi,
Ulica XXXI. divizije 46, Kranj, zaradi izterjave 188.825,53 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanja št. 7, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica XXXI.
divizije 46, Kranj, s pripadajočimi skupnimi
deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice Baloh
Nade, Ulica XXXI. divizije 46, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2006
In 2006/00150
Os-29335/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00150
z dne 12. 5. 2006,k je bil dne 13. 9. 2006
opravljen v korist upnikov: 1. Javno podjetje
Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj in 3. Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj, proti dolžnici Jenko Evi, Trg
Rivoli 6, Kranj, zaradi izterjave 662.512 SIT
s pripadki, rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je stanovanja št. 18, na
naslovu Trg Rivoli 6, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice Jenko Eve, Trg Rivoli 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2006
In 2005/01669
Os-29062/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 1. 2006, je bil dne 11. 9. 2006 opravljen v korist upnika Domo d.o.o., Majorja
Lavriča 12, Ljubljana, rubež nepremičnine
– stanovanja št. 10/04, v izmeri 60,08 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu
Kunaverjeva 1, Ljubljana, last dolžnika: Zanki Tonči, Kunaverjeva 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2006
In 2005/00605
Os-30009/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 12. 2005, je bil dne 16. 8. 2006
opravljen v korist upnika etažni lastniki Rusjanov trg 5, Rusjanov trg 5, Ljubljana, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanja št. 40, večstanovanjski

stavbi na parc. št. 1722, k.o. Slape, na naslovu Rusjanov trg 5, Ljubljana, last dolžnika
Urbas Damjana, Rusjanov trg 5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2006
In 2005/01090
Os-29595/06
Izvršitelj Andrej Šramel je dne 11.
9. 2006, s pričetkom ob 8.30, v zadevi
In 2005/01090, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnico Alenko Mlinarič, Novo
naselje 017, Bistrica ob Dravi, za upnika Primoža Pavela, Grizoldova 012, Ruše, v kraju
Bistrica ob Dravi, Novo naselje 017, ob navzočnosti Brigite Marčič, pooblaščenke upnika, opravil rubež nepremičnine, stanovanja
št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v
skupni izmeri 48,18 m2, in sicer: kuhinje v izmeri 9,77 m2, sobe 17,87 m2, sobe 8,25 m2,
kopalnice z WC 3,46 m2, hodnika 5,85 m2,
balkona 0,85 m2 in kleti 2,16 m2.
In 2006/00078
Os-29593/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 24. 3. 2006, opr. št.
In 2006/00078, je bila v korist upnika Sipro
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Pečnikova 1,
Žalec, ki ga zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, proti dolžnikoma Diklič Ignaciji
in Matjažu Dikliču, oba stan. Čopova ulica 2,
Žalec, dne 6. 7. 2006 opravljena zaznamba
rubeža dolžnikoma lastne nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in v naravi
predstavlja stanovanje št. 6, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 541,
vl. št. 1126, k.o. Gotovlje, v skupni izmeri
65,80 m2, na naslovu Čopova ulica 2, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 28. 9. 2006
In 2006/00079
Os-29594/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 24. 3. 2006, opr. št.
In 2006/00079, je bila v korist upnika Sipro
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Pečnikova 1,
Žalec, ki ga zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, proti dolžnikoma Diklič Ignaciji
in Matjažu Dikliču, oba stan. Čopova ulica 2,
Žalec, dne 6. 7. 2006 opravljena zaznamba
rubeža dolžnikoma lastne nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in v naravi
predstavlja stanovanje št. 6, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 541,
vl. št. 1126, k.o. Gotovlje, v skupni izmeri
65,80 m2, na naslovu Čopova ulica 2, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 28. 9. 2006
In 06/00115
Os-30005/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 13. 5. 2006, opr. št. In
2005/00632, je bil v korist upnika Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., Ulica
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, ki ga zastopa
Stanislava Gerželj, odvetnica v Žalcu, proti
dolžniku Damijanu Matušu, Pod smrekami
11, Šempeter v Savinjski dolini, dne 25. 9.
2006 opravljen rubež dolžniku lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in v
naravi predstavlja stanovanje št. 1, v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Pod smrekami 1, Šempeter v Savinjski dolini, v izmeri 56,34 m2 in stanovanju pripada-
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jočih skupnih delih in napravah.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 16. 10. 2006
In 06/00098
Os-30007/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 12. 4. 2006, opr. št.
In 2006/00098, je bil v korist upnika Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.,
Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, ki ga
zastopa Stanislava Gerželj, odvetnica v
Žalcu, proti dolžniku Damijanu Matušu, Pod
smrekami 11, Šempeter v Savinjski dolini,
dne 25. 9. 2006 opravljen rubež dolžniku
lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja stanovanje št. 1, v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Pod smrekami 1, Šempeter v Savinjski dolini, v izmeri 56,34 m2
in stanovanju pripadajočih skupnih delih in
napravah.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 16. 10. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1812/2006
Os-26914/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s
sklepom z dne 1. 9. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Štingl Slavka,
Celje, Brodarjeva 41, za uvedbo postopka
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe za stanovanje št.
6.E, v I. nadstropju stanovanjske stavbe,
Celje, Kovinarska 3, vpisani pri podvložku
št. 2190/7, k.o. Sp. Hudinja, sklenjene dne
19. 6. 1995, med Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o. Celje, kot prodajalcem in Ravnak Bernardom, Trnava 1 a,
Gomilsko, kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Štingl Slavka, Celje, Brodarjeva 41.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
Dn 4875/2006
Os-27546/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s
sklepom z dne 1. 9. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Lešek Aleksandre,
Na Otoku 6, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 1992, za
stanovanje št. 14, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe Na Otoku 6, Celje, v izmeri
46,04 m2, št. identifikatorja 14.E, sklenjene
med prodajalcem Slovenske železnice Ljubljana in Trobiš Ivanom, Celje, Na Otoku 6,

kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanjski rabi v izmeri 46,33 m2 na naslovu
Na otoku 6, Celje, št. identifikatorja 14.E,
vpisanem v vl. št. 1513/15, k.o. Celje, se
zahteva v korist Lešek Aleksandre, Na Otoku 6, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2006
Dn 942/2006
Os-28783/06
Okrajno sodišče Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Danila Türka,
Pražakova 7, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Ivan Gorjup in ostali iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 10,
vpisanem v z.k. podvložek št. 2311/10,
k.o. Tabor, dne 14. 9. 2006, pod opr. št.
Dn 942/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2/91 z dne 18. 11. 1991, o prodaji stanovanja št. 10, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Celjska 8, parc. št.
1635/000, k.o. Tabor, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona med Republiko Slovenijo, po 65. členu Zakona o zavodih, ki ga zastopa ravnatelj Srednje kov. str.
šole TAM Maribor, kot prodajalcem in Marijo
Türk, Celjska 8, Maribor, kot kupovalko in s
katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2006
Dn 1315/2006
Os-19713/06
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5,
Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa družba Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju v prvem nadstrop
ju, etaža 2, z identifikacijsko št. 00080/103,
vpisano pri podvložku 1750/5, na parceli št.
1471/38, k.o. Spodnja Polskava, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Nepremičninskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica
5, Ljubljana, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
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vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 29. 6. 2006
Dn 1307/2006
Os-19714/06
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po
zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Hilde
Benc, Kolodvorska 11, Pragersko, ki jo po
pooblastilu zastopa družba Ramzes d.o.o.,
Podgrajsova ulica 12, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini – za
trisobno stanovanje št. 3, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta
Pragersko, Kolodvorska ulica 11, v izmeri
73,14 m2, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 19/93, ki sta jo dne
2. 6. 1993 sklenila prodajalec Stavbar, Podjetje IGM p.o. Hoče, Miklavška c. 40, ki
ga zastopa direktor Peter Klevže in kupca
Vilijem in Hilda Benc, Kolodvorska ulica 11,
Pragersko, za trisobno stanovanje št. 3, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega objekta Pragersko, Kolodvorska ulica 11,
v izmeri 73,14 m2.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Nepremičninskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica
5, Ljubljana, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 29. 6. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 542/2002
Os-27774/06
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod opr. št. P 542/2002 tožeče stranke
Žika Vračariča, Širje 5, Zidani Most, ki ga
zastopa Ivan Blatnik, odvetnik v Trbovljah,
zoper toženo stranko Dimitrija Hrena, Zidani
Most 30, Zidani Most, sedaj Ul. frankolovskih
žrtev 5, Celje, zaradi vračila 6,511.368 SIT s
pp, v skladu z 82. členom ZPP, sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi Primoža Koščaka, odvetnika
v Celju.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2006
N 10/2006
Os-29161/06
Na predlog predlagateljice se prvi nasprotni udeleženki Danici Pečar, 152. Alameda Ave, Toronto, Ont. M6C 3x2, Kanada
in drugi nasprotni udeleženki Stani Vonchina, 2059, 9th Line Rd Ookville, Ontario,
Kanada, ki sta v tujini, nimata pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se jima ni mogla
opraviti vročitev, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Miran Škrinjar, Prešernova 14.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Oglas se razglasi tudi na sodni deski.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
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katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dne izdaje
predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler predlagateljica ali nasprotni udeleženki
ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler CSD ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 10. 2006
P 773/2005
Os-30014/06
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 773/2005 z dne 6. 10. 2006, toženi
stranki Branku Grahu, neznanega bivališča,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Oliverja Kljajiča, Veliki trg 10, Izola.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP, ki določa,
da sodišče postavi začasnega zastopnika,
če je prebivališče tožene stranke neznano,
pa tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranki ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2006
P 80/06
Os-29166/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožene stranke Ivanke Gustinčič,
Pšenica 23, 6240 Kozina, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko Andreja Bolčiča od Antona,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve
zemljiškoknjižne listine, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, po
predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, toženi stranki postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, Partizanska 63, ki bo
toženo stranko v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 10. 2006

Oklici dedičem
D 393/2004
Os-26226/06
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Veri Strgar,
gospodinji, roj. 27. 1. 1923, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 31. 10. 2004,
nazadnje stanujoči Ljubljanska 119, Domžale.
Dedinja dedičev I. in II. dednega reda ni
imela. Kot dediči III. dednega reda bi prišli
v poštev za dedovanje tudi potomci brata
zapustničine matere Minci Kircher. Sodišče
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dedovanja po pok. Veri Strgar, da se v
roku enega leta po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjem sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2006
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D D 72/2005

Os-29914/06

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Marjeti Muravec, roj. 6. 2. 1883, umrli 24. 11. 1966,
nazadnje stanujoči Trzin 127.
Zapustnica oporoke ni naredila, zato
sodišče poziva tiste dediče, ki mislijo, da
imajo pravico do dedovanja na podlagi zakona, naj se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo sodišču.
Po poteku oklicnega roka bo sodišče
nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 10. 2006
D 234/2002

Os-30094/06

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Duzzi Nikolaju,
roj. 29. 8. 1852, kmetu, državljanu ZDA,
nazadnje stanujočem v Allenwoodu, Pennsylvania, ZDA, umrlem 10. 10. 1931 v
Washingtonu, ZDA, in sicer glede njegovega solastninskega deleža na zemljišču
Agrarne skupnosti Srednja vas.
Sodišču je znano, da je zapustnik zapustil otroka Duzzi Rudolfa in Knavs Karolino, ki pa sta oba že pokojna, njuni
dediči oziroma potomci po sodišču niso
znani. Zato se s tem oklicem poziva vse,
ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do
zapuščine pokojnega Duzzi Nikolaja, ki jo
sodišče obravnava v tem zapuščinskem
postopku, da se v roku enega leta od objave tega oklica, oklica na spletni strani
tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo in uveljavljajo
svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 2. 10. 2006
D 52/2006

Os-30383/06

Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Šarič Regini, roj. Höchtl, poklic neznan, roj.
11. 8. 1907, državljanki Republike Slovenije, samski, nazadnje stan. v Republiki
Hrvaški, ki je umrla dne 30. 11. 2005.
Sodišče je ugotovilo, da je bila pokojna
samska, brez otrok. Starši so že pokojni,
imela pa je deset bratov in sester, ki pa
so že vsi pokojni: Marijo Höchtl, roj. 7. 8.
1892, Josefa Höchtl, roj. 18. 2. 1894, Emo
Höchtl, roj. 11. 4. 1895, Sofie Höchtl, roj.
5. 5. 1896, Sineusa Höchtl, roj. 13. 12.
1897, Johanna Höchtl, roj. 11. 5. 1899,
Leona Höchtl, roj. 27. 6. 1900, Rudolfa
Höchtl, roj. 16. 4. 1904, Ano Höchtl, roj.
20. 7. 1906 in Ludmillo Kramberger, roj.
14. 9. 1888.
Ker so sodišču znani le potomci po
bratu pokojne Leone Höchtl, morebitni potomci ostalih bratov in sester pokojne pa
sodišču niso znani, se s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 19. 10. 2006

Oklici pogrešanih
N 34/2006
Os-30379/06
Okrajno sodišče v Celju uvaja na predlog
Kobal Stojana, Miren 23, Miren, za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca
Kobal Antona, roj. 5. 5. 1895, nazadnje stan.
v Štorah, za mrtvega. Po navedbah predlagatelja je bil nasprotni udeleženec nazadnje
viden v letu 1947, od takrat dalje pa je za
njim izginila vsaka sled.
Pozivamo pogrešanega, če je še živ, da
se oglasi, oziroma vse osebe, ki bi o tem kaj
vedele, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Celju ali predlagatelju, v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2006
N 2/2005
Os-29052/06
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek, da se razglasi za mrtvega Ivana Janžiča, rojenega 27. 5. 1937, nazadnje stanujočega v Sloveniji, Bohovska 12, Maribor.
Ivan Janžič je odšel v tujino leta 1954, od
leta 1958 pa se ni več oglasil.
Sodišče poziva Ivana Janžiča in vse, ki
bi karkoli vedli o njem, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Tri mesece po objavi oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1238/2006
Rg-24421/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba San Lorenzo Marketing, d.o.o.,
Podjetje za marketing, stike z javnostjo,
gostinstvo in poslovne storitve, s sedežem Obala 114, Portorož, vložna številka
1/05626/00, matična številka 1404016, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenika z dne 7. 7. 2006.
Družbenik Casino Portorož, d.d., Obala
75 A, Portorož, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci, ter da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe, ki bo ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem ter izbrisom družbe iz sodnega registra, prevzame družbenik Casino Portorož,
d.d.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 8. 2006
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Srg 1644/2006
Rg-29144/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Popolna prehrana, zastopanje,
svetovanje in storitve, d.o.o. Ultimate
Nutrition, representation, consulting and
services, L.t.d., Benčičeva ulica 2, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/6251/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
22. 9. 2006.
Družbenik Boštjan Berus iz Kopra, Benčičeva ulica 2, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2006
Srg 1680/2006
Rg-30080/06
Družba LTT Skalar, podjetje za lesarstvo, trgovino in turizem, d.o.o. Lom pd
Storžičem, s sedežem Lom pod Storžičem, 4290 Tržič, vpisana na reg. vl. št.
1/03722/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Meglič Mihael, Lom pod Storžičem 16, 4290
Tržič.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 10. 2006
Srg 8759/2006
Rg-29294/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Mikuš Ekspress podjetje za transport, kurirske storitve, zaključna
dela v gradbeništvu, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 9a, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra dne 12. 9. 2006 objavlja sklep:
družba Mikuš Ekspress podjetje za
transport, kurirske, zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Cesta ljubljanske
brigade 9a, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Lavrenčič Iztok, Ljubljana, Hranilniška ulica 3 in Mikuš Brane, Ljubljana, Glinškova ploščad 4, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2006
Srg 10751/2006
Rg-29864/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Tehno
- Kralj proizvodnja, servis, trgovina in storitve, d.o.o., Na brežini 1, Ljubljana - Črnuče, ki jo zastopa notarka Erika Braniselj
iz Ljubljane, Trg prekomorskih brigad 2,
objavlja sklep:
družba Tehno - Kralj proizvodnja, servis, trgovina in storitve, d.o.o., Na brežini
1, Ljubljana - Črnuče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
22. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Kralj Petra Veronika, Na
brežini 1, Ljubljana - Črnuče, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2006
Srg 11138/2006
Rg-29865/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Finesto-Arhiv,
arhiviranje in najem d.o.o., Cesta v Gorice
8, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Finesto-Arhiv, arhiviranje in
najem d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/36719/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
28. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Trček Rudolf, Pot čez
Gmajno 38, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2006
Srg 10533/2006
Rg-30082/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe ETVI elektro TV
inštalacije d.o.o. Malenškova 5, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba ETVI elektro TV inštalacije
d.o.o. Malenškova 5, Ljubljana, preneha
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po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 8. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kranjc Vojko, Malenškova
ulica 5, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2006
Srg 10562/2006
Rg-30085/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Luštrik in družbenik Podjetje za storitve in trgovino d.n.o.
Goričane 42 b, Medvode, objavlja sklep:
družba Luštrik in družbenik Podjetje
za storitve in trgovino d.n.o. Goričane
42b, Medvode, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 9.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so: Dolinar David, Goričane 60, Medvode, Luštrik Karlo, Goričane
42b, Medvode in Luštrik Rok, Goričane 42b,
Medvode, ki prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2006
Srg 11757/2006
Rg-30650/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bonex Založba
podjetje za založniško, grafično, časopisno,
informativno in knjigotrško dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Topniška 35 B, objavlja sklep:
Bonex Založba podjetje za založniško,
grafično, časopisno, informativno in knjigotrško dejavnost d.o.o., Ljubljana, Topniška
35 B, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 17. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik Ljujić Borivoje, Ljubljana, Ul.
Metoda Mikuža 18, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
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va 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 25. 10. 2006

sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 10. 2006

Srg 11762/2006
Rg-30655/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Olea,
d.o.o., trgovina, posredovanje, svetovanje Trzin, Ljubljanska cesta 13 e, objavlja
sklep:
OLEA, d.o.o., trgovina, posredovanje, svetovanje Trzin, Ljubljanska cesta
13 e, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 17. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Pogačar Nina, Dergomaška 65, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2006

Srg 352/2006
Rg-29912/06
Družba V-Maks prevozništvo, gradbena mehanizacija in trgovina d.o.o., reg.
št. vl. 1/9992-00, katere edini družbenik je
Peter Smrekar, po sklepu družbenika z dne
2. 10. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Peter
Smrekar, Podgorje 6/a, Podgorje pri Slovenj Gradcu.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 10. 2006

Srg 1884/2006
Rg-29352/06
Družba Avto-Fišer trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Cesta XIV. divizije
86, Maribor, reg. št. vl. 1/5918-00, katere družbenica je Fišer Ana, Vrablova 68,
Maribor, po sklepu družbenice družbe z
dne 15. 6. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Fišer
Ana.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki
in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2006
Srg 927/2006
Rg-30081/06
Družba B.E.M. Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Tabor, s
sedežem Tabor 11, Dornberk, vpisana pri
okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-3285-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 11. 10. 2006.
Ustanovitelj družbe je Zmagoslav Pavlica, Tabor 11, Dornberk, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po 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 o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo

Preklici
Štampiljke preklicujejo
KRAJEVNA SKUPNOST KRKA, Krka
1D, Krka, štampiljko okorogle oblike, pod
zgornjim robom z velikimi tiskanimi črkami
napis KRAJEVNA SKUPNOST, nad spodnjim robom z velikimi tiskanimi črkami
napis KRKA, nad tem napisom označba
štampiljke, številka 1. gno‑240632
KRAJEVNA SKUPNOST KRKA, Krka
1D, Krka, štampiljko okorgle oblike, pod
zgornjim robom z velikimi tiskanimi črkami
napis KRAJEVNA SKUPNOST, nad spodnjim robom z velikimi tiskanimi črkami
napis KRKA, nad tem napisom, označba
štampiljke, številka 2. gnr‑240633

Potne listine preklicujejo
Batagelj Ciril, Prisoje 4, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000151036, izdala UE Koper.
gni‑240488
Batagelj Dragica, Prisoje 4, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000197506. gnj‑240487
Burnić Denis, Smrekarjeva ulica
048, Izola - Isola d'Istria, potni list, št.
P00642380, izdala UE Izola. gnj‑240712
Čater Irena, Veniše 037, Leskovec pri
Krškem, potni list, št. P00349998, izdala
UE Brežice. gnz‑240546
Črnjavič Miha, Lošca 026, Vrhnika,
potni list, št. P00690723, izdala UE
Vrhnika. gnc‑240719
De Carlonne Francesco, Hrastulje 037,
Škocjan, potni list, št. P00830091, izdala
UE Novo mesto. gnn‑240658
Drevenšek Ana, Jarška cesta 036,
Ljubljana, potni list, št. P00892440, izdala
UE Ljubljana. gnp‑240656
Drevenšek Eva, Jarška cesta 036,
Ljubljana, potni list, št. P00892432, izdala
UE Ljubljana. gnq‑240655

Fürst Eva, Jensenova ulica 009,
Ljubljana - Šentvid, potni list, št.
P00707325,
izdala
UE
Ljubljana.
gny‑240722
Fürst
Tanja,
Jensenova
ulica
009, Ljubljana - Šentvid, potni list,
št. P00036536, izdala UE Ljubljana.
gne‑240717
Habič Albin, Javor 017A, Ljubljana Dobrunje, potni list, št. P00881224, izdala
UE Ljubljana. gnj‑240662
Hozanović Adis, Cesta Prekomorskih
brigad 060B, Šempeter pri Gorici, potni
list, št. P00500411, izdala UE Nova
Gorica. gnh‑240664
Jašarević Ajdin, Pot v dolino 020F,
Ljubljana - Dobrunje, potni list, št.
P00832980,
izdala
UE
Ljubljana.
gnr‑240729
Jašarević Ajla, Pot v dolino 020F,
Ljubljana - Dobrunje, potni list, št.
P01104866,
izdala
UE
Ljubljana.
gns‑240728
Jašarević Nesib, Pot v dolino
020F, Ljubljana - Dobrunje, potni list,
št. P00832978, izdala UE Ljubljana.
gnw‑240724
Kežman Ana, Trubarjeva ulica 006,
Maribor, potni list, št. P00250247, izdala
UE Maribor. gnb‑240545
Komadina Goran, Manziolijev trg
002, Izola - Isola d'Istria, potni list, št.
P00636999, izdala UE Izola. gnq‑240730
Kovačič Matevž, Cesta na Bršljanovec
018, Sežana, potni list, št. P00886640,
izdala UE Sežana. gnm‑240659
Kragelj Ingrid, Pod Lazami 032,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00899914, izdala UE Nova Gorica.
gnk‑240661
Lah Mitja, Gumnišče 034, Škofljica,
potni list, št. P00849102, izdala UE
Ljubljana. gni‑240663
Memedov Admir, Cesta zmage 043,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P00181703,
izdala UE Zagorje ob Savi. gng‑240715
Mesarič Nataša, Cesta v Zeleni log
005, Ljubljana, potni list, št. P00305256,
izdala UE Ljubljana. gnt‑240727
Mijić
Svetislav,
BOLSTELANG,
SONDERDORT 036 , potni list, št.
P00065295,
izdala
UE
Ljubljana.
gnh‑240714
Mižigoj Aleš, Staretova ulica 021,
Ljubljana, potni list, št. P00451118, izdala
UE Ljubljana. gnf‑240666
Murko Vladimir, Štefanova ulica 012,
Ljubljana, potni list, št. P00612391, izdala
UE Novo mesto. gno‑240657
Naka Nina, Pod hrasti 015, Ljubljana,
potni list, št. P00112680, izdala UE
Ljubljana. gns‑240553
Novak Dušan, Kajuhova ulica 010,
Piran - Pirano, potni list, št. P00081582,
izdala UE Piran. gnv‑240550
Ostrovršnik Rihard, Šentjanž 021,
Rečica ob Savinji, potni list, št. P01077377,
izdala UE Mozirje. gnx‑240723
Oven Marjan, Litijska cesta 339,
Ljubljana - Dobrunje, potni list, št.
P00252129,
izdala
UE
Ljubljana.
gnf‑240716
Ovsenik Janez, Štihova ulica 025,
Ljubljana, potni list, št. P00146921, izdala
UE Ljubljana. gnt‑240552
Palir Erika, Breg pri Polzeli 087,
Polzela, potni list, št. P00327968, izdala
UE Žalec. gnp‑240706
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Pejčić Zoran, Spodnji Rudnik I 024,
Ljubljana, potni list, št. P00715367, izdala
UE Ljubljana. gny‑240547
Planinšek Bernardika, Peščenik 023,
Višnja Gora, potni list, št. P00921057,
izdala UE Grosuplje. gnu‑240726
Podlogar Uroš, Brodarjev trg 014,
Ljubljana, potni list, št. P00917189, izdala
UE Ljubljana. gnm‑240709
Pogačar Silvija, Cesta v Kostanj 029A,
Ljubljana, potni list, št. P00599979, izdala
UE Ljubljana. gnw‑240549
Rendić Novak, Makucova ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00707310, izdala
UE Ljubljana. gnz‑240721
Rupnik
Branko,
Rakitnik
036,
Prestranek, potni list, št. P00576140,
izdala UE Postojna. gnd‑240718
Stivičević Boris, Na jami 009, Ljubljana,
potni list, št. P00300834, izdala UE
Ljubljana. gnl‑240710
Špacapan Sabbadin Maja, Renški
Podkraj 058, Renče, potni list, št.
P00494097, izdala UE Nova Gorica.
gno‑240707
Šuman Zala, Gregorčičeva ulica 005,
Sežana, potni list, št. P00741363, izdala
UE Sežana. gnn‑240708
Švigelj Jernej, Ohonica 020, Borovnica,
potni list, št. P00225196, izdala UE
Vrhnika. gnb‑240720
Trtnik Jaka, Pot na Fužine 041,
Ljubljana, potni list, št. P00891842, izdala
UE Ljubljana. gng‑240665
Valič Venčeslav, Dobravlje 040A,
Dobravlje, potni list, št. P00075654, izdala
UE Ajdovščina. gnv‑240725
Vegrojc Jasa, Savinjska cesta 010,
Žalec, potni list, št. P00678242, izdala UE
Žalec. gnq‑240705
Višnikar Mateja, Pot v Podgorje
004A, Ljubljana - Dobrunje, potni list,
št. P00552016, izdala UE Ljubljana.
gni‑240713
Vovko Meta, Burnikova ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00501104, izdala
UE Ljubljana. gnu‑240551
Vrtačič Janez, Gorenja Gomila 025,
Šentjernej, potni list, št. P00530756, izdala
UE Novo mesto. gne‑240667
Zorman Jerneja, Tomšičeva ulica 031,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01183881,
izdala UE Slovenj Gradec. gnk‑240711
Železnik Blaž, Kosarjeva ulica 036,
Maribor, potni list, št. P00073659, izdala
UE Maribor. gnl‑240660
Žvelc Gregor, Zgornje Gameljne
055A, Ljubljana - Šmartno, potni list,
št. P00536594, izdala UE Ljubljana.
gnx‑240548

Osebne izkaznice preklicujejo
Ajdnik Bici Melita, Cesta na Roglo 19,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001024945.
gnb‑240495
Antić Ema, Razgledna pot 6, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št.
001558613. gnh‑240489
Ažman Borut Franc, Tbilisijka ulica
146, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000632330. gns‑240453
Babajić Zahid, Škale 98/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000742639.
gnc‑240494

Bambič Marija Milena, Ižanska cesta
315, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000980400. gnm‑240459
Baričič Marjan, Cesta na Brod
56, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001064694. gne‑240442
Bedenčič Anton, Rakovniška ulica
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001884383. gnu‑240476
Berko Filip, Dvorakova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001576632.
gnh‑240514
Berko Petra, Dvorakova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001521443.
gni‑240513
Bratkič
Arne,
Levstikova
ulica
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001707984. gno‑240457
Breznik Rado, Dominkuševa ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001320126.
gnf‑240516
Cirman Gregor, Prušnikova ulica
96/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001409070. gnw‑240449
Čelešnik Nada, Ulica bratov Tuma
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000464335. gnn‑240508
Čopič Alenka, Pleteršnikova ulica
15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000387930. gnx‑240473
Črnko Mišel, Kolezijska ulica 4/
a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001785423. gnb‑240470
De Ceco Leopold, Ulica Hermana
Potočnika 35, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001850597. gnl‑240510
Dimnik Franc, Bazoviška ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000053759.
gne‑240517
Filač Matjaž, Globočnikova ulica
3, Postojna, osebno izkaznico, št.
000636389. gnq‑240530
Flego Ana, Kosovelova ulica 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000817344.
gng‑240640
Golob Boštjan, Mlinska pot 23,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000379048. gnv‑240450
Grujaković Matej, Pot na Rakovo jelšo
155, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000766663. gnh‑240464
Guzej Miroslava, Zgornje Tinsko 19,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000743625. gnb‑240620
Haračić Edin, Ljubljanska cesta
4b, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001265846. gny‑240697
Hribar Natalija, Vir, Parmova ulica
4, Domžale, osebno izkaznico, št.
001638399. gnx‑240423
Ilić Aleksandra, Fram 152C, Fram,
osebno izkaznico, št. AH 21717 - za tujca.
gng‑240690
Jahič Andraž,
Palmejeva
uilica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001786811. gnz‑240446
Jahič Vid, Palmejeva uilica 10,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001798963. gnb‑240445
Jahić
Brigita,
Palmejeva
ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000017045. gnc‑240444
Janežič Majda, Gašperšičeva ulica
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000902366. gnm‑240509
Jeličić Boško, Šalek 82, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000723963. gne‑240642
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Jemec Marija, Zgornja Dobrava 8,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000739804.
gnj‑240637
Judež Tjaša, Brod 21, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001688366.
gno‑240507
Jugovic Blaž, Pernetova ulica 3,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000361266.
gni‑240638
Kavčič Maša, Pavšičeva ulica 16,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001329693.
gnt‑240427
Kek Barbara, Benečija 3, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000245833.
gnx‑240673
Klemenčič Domen, Poropatova ulica 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001656555.
gnd‑240518
Korelc Janko, Prešernova cesta
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001984566. gnz‑240471
Kos Mladenović Vesna, Kamniška
ulica 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001395945. gnf‑240466
Kovačec Štefan, Fabianijeva uilica
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000148400. gnd‑240443
Krajnc Maja, Šlandrova ulica 4,
Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
000357539. gnx‑240498
Kreft Boštjan, Polhograjska cesta 39,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000180861.
gnn‑240433
Kreslin Anton, Šerkova ulica 11,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001686385. gni‑240463
Likar Andrej, Podrečje 93, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001960657.
gnv‑240425
Lušin Vojmir, Vojkovo nabrežje 8,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001035176. gne‑240492
Majdič Nevenka, Dalmatinova ulica
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001906220. gny‑240472
Malečkar Anton, Ostrožno Brdo 16,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000619925. gnf‑240616
Marinović Ana, Rusjanov trg 6,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001605650. gni‑240438
Medja Iztok, Stranska ulica 6, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001006902.
gnw‑240424
Mehora Stasja, Ulica IX. korpusa 5,
Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
000942727. gnw‑240524
Merlak Matjaž, Planina 161, Planina,
osebno
izkaznico,
št.
000347907.
gnr‑240529
Minatti Janez Vladimir, Zvonarska
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000211875. gnu‑240451
Mladenović Siniša, Kamniška ulica
36, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001736195. gnj‑240462
Mlinar Močnik Marjana, Podlubnik
84, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001572320. gnn‑240608
Mošet Andrej, Ples 16, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000335357.
gnz‑240621
Ogrizek Vladimir, Spodnja Kostrivnica
15, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico,
št. 000809164. gnc‑240619
Pavlin Pia, Pod Škabrijelom 10, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001297348.
gnh‑240639
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Damir, Adamičeva
cesta
8, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001058368. gnz‑240696
Petrič Andrej, Ob Ljubljanici 36/
a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001723784. gnt‑240452
Pezdiček Andrej Boris, Bertnavska
cesta 88, Maribor, osebno izkaznico, št.
001140381. gng‑240515
Podgornik Rudolf, Fala 35, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
001841840.
gnz‑240521
Podobnik Marko, Avsečeva ulica
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000172361. gng‑240440
Potočki Rudolf, Mlakarjeva ulica 62,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000443177.
gnl‑240635
Požar Neža, Matenja vas 80, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001890071.
gns‑240528
Primožič Jožefa, Lom pod Storžičem
42, Tržič, osebno izkaznico, št. 000615705.
gnc‑240644
Primožič Katarina, Vrhovci, Cesta
V/6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000117557. gng‑240465
Prišenk Marko, Trg vstaje 10, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
001928722.
gny‑240522
Rejec Alojzij, Selo na Pancah
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000479437. gnp‑240456
Rejec Marija, Selo na Pancah
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000479375. gnq‑240455
Resnik Bojan, Spodnje Pirniče 71/A,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001442447. gnx‑240448
Seničar David, Frankovo naselje
157, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001629706. gnj‑240512
Sikošek Ervin, Ulica Frankolovskih
žrtev 30, Celje, osebno izkaznico, št.
001630314. gnj‑240437
Slapar Viktorija, Šaranovičeva cesta
19, Domžale, osebno izkaznico, št.
001033405. gnu‑240426
Stojanović
Milorad,
Prešernovo
nabrežje 26, Piran - Pirano, osebno
izkaznico, št. 000869048. gnx‑240523
Stupar Nada, Prisoje 5, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
000492618. gnf‑240491
Šebalj Janez, Rovte 82/I, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001137076.
gnr‑240429
Štamfelj Orhidea, Partizanska ulica 25/
b, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001044128. gnk‑240486
Šteblaj Rok Janez, Merčnikova
ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001434910. gnf‑240441
Švigelj Tatjana, Hrušica 63/b, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
001102536.
gnp‑240506
Tratar Jože, Vrhek 20, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 001626436. gnl‑240435
Valenčič Metka Vojka, Nazorjeva
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001851123. gnv‑240475
Vališer Franjo, Sv. Duh na Ostrem
Vrhu 35, Ruše, osebno izkaznico, št.
000063741. gnb‑240520
Vasle Janez, Gregorčičeva ulica
16, Domžale, osebno izkaznico, št.
000078485. gnm‑240634
Vehar Margita, Srednja vas pri
Polhovem gradcu 15, Polhov Gradec,
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osebno
izkaznico,
št.
991165499.
gno‑240432
Vinkovič Tjaša, Neubergerjeva ulica
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001917468. gnh‑240439
Vinković Tomo,
Ulica
Hermana
Potočnika 41, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001025740. gnw‑240474
Vodopija Ana Marija, Manžan 44,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000810405. gnl‑240485
Zakotnik Magdalena, Vincarje 29,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001097126. gnk‑240511
Zalar Martina Ina, Mesesnelova ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001241067. gne‑240467
Zdovc Barbara, Pohorska ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001716944.
gnk‑240436
Zorza
Marjan,
Kidričevo
naslje
19, Postojna, osebno izkaznico, št.
000265807. gnu‑240526
Žel Peter, Keleminova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001949990.
gnc‑240519
Žerin Marija, Mala Loka 8, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000557101.
gnk‑240636
Žigon Matjaž, Vošnjakova ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000028699. gnn‑240458
Žukovec Daniela, Migolica 18, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001770799.
gnr‑240504
Žumer
Dušan,
Eipprova
ulica
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000571800. gny‑240447
Žumer Karmen, Dvorje 83, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
002026249.
gnp‑240531

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajdnik Bici Melita, Cesta na Roglo 19,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001892289, reg. št. 3713, izdala UE
Slovenske Konjice. gnd‑240618
Anželak Marjan, Podgorje 97, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. A1,A,B,F,G,H, št. S 003083547,
reg. št. 2254, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt‑240502
Audič Igor, Lovska cesta 16,
Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001150797, izdala UE Lenart.
gnk‑240611
Babnik Jan, Ul. dr. Babnika 11, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002204029, izdala UE Slovenska
Bistrica. gny‑240497
Bedenik Zdenka, Borštnikova ulica 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000911417, reg. št. 70800, izdala UE
Maribor. gny‑240622
Benčina Gregor, Slemenska cesta
27, Sodražica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 002070893, izdala UE
Ribnica. gnv‑240500
Birsa Valter, Vrtobejnska cesta 7/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2178379, reg. št. 50379,
izdala UE Nova Gorica. gnm‑240434
Fluher Gregor, Šober 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 003005490, reg. št. 1225195,

izdala UE Maribor. gnq‑240630
Forsnerič Franc, Vrhovska cesta 5,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 267/74, izdano v Nemčiji.
gnx‑240623
Golavšek
Marjan,
Matke
34,
Prebold,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 358312, izdala
UE Žalec. gnr‑240479
Gornik Urška, Valburga 87, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001594648, reg. št. 250124, izdala UE
Ljubljana. gnf‑240691
Hasanović Rahim, Livold 59, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002070063, reg. št. 14448, izdala UE
Kočevje. gnl‑240610
Horvat Boris, Globoko pri Šmarju 12,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 1626272, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnm‑240609
Hvale Ines, Zofke Kvedrove 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372429, reg. št. 235856, izdala UE
Ljubljana. gnb‑240645
Hvastja Gregorij, Vodmatska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002034663, reg. št. 170295, izdala
UE Ljubljana. gnt‑240702
Jemec Marija, Zgornja Dobrava 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000085094, reg. št. 492, izdala UE
Domžale. gns‑240653
Jurjovec Valentina, Florjan 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002072559, reg. št. 155, izdala UE
Velenje. gnd‑240493
Kadunc Marija, Pod hribom cesta II/5,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S336207, reg. št. 3518, izdala UE
Grosuplje. gnc‑240694
Knez Franc, Loka pri Framu 5,
Fram,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1691721, reg.
št. 90404, izdala UE Maribor. gnr‑240629
Kopač Slobodan, Endlihterjeva ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1616710, izdala UE Žalec.
gnj‑240687
Korošec Anamarija, Ljubljanska cesta
12/d, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003064557, reg. št. 39553, izdala UE
Domžale. gnx‑240648
Kovaček Ivan, Log 243, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000135737, reg. št. 135737, izdala UE
Ruše. gnp‑240631
Krajnc Maja, Šlandrova ulica 4,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001450791, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnw‑240499
Kuder Aleš, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002133364, reg. št. 206420, izdala UE
Ljubljana. gne‑240692
Kusić Ilija, Ulica Slavka Gruma 44,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A
B BE C CE D1 D F G H, št. S001133222,
izdala UE Novo mesto. gnd‑240693
Kuzman Andreja, Rožna dolina, cesta
V/20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001749108, reg. št. 258391,
izdala UE Ljubljana. gnc‑240669
Lević Jasmin, Trg zbora odposlancev
68, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003022849, reg. št. 14879,
izdala UE Kočevje. gnu‑240501
Likar Andrej, Podrečje 93, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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003048550, reg. št. 28018, izdala UE
Domžale. gnu‑240651
Majcen Jelka, Spuhlja 118, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S273442, izdala UE Ptuj. gnq‑240555
Merlak Matjaž, Planina 161, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 1585760, reg. št. 7473, izdala UE
Postojna. gnt‑240527
Mlakar Stanislav, Tržec 53, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1245582, izdala UE Ptuj. gnj‑240612
Nikočević
Elvir,
Podlubnik158,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002162809, izdala
UE Škofja Loka. gnq‑240505
Ocepek Mira, Komendska Dobrava 9,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001974316, reg. št. 25990, izdala UE
Kamnik. gnz‑240496
Pauman Bojana, Zrkovci 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378478, reg. št. 118098, izdala UE
Maribor. gnt‑240627
Petek Mirko, Lovska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001077588, izdala UE Ormož.
gnv‑240525
Pičikin Mladen, Mariborska cesta 35b,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE G H, št. S2179594, reg. št. 5989,
izdala UE Dravograd. gnx‑240698
Pinter Samo, Škalce 78, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001685759, reg. št. 10140, izdala UE
Slovenske Konjice. gne‑240617
Podobnik Urša, Dobrava pri Stični 3,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001435269, reg. št. 23078,
izdala UE Grosuplje. gnf‑240695
Podržaj Damijan, Ulica 25. maja 35,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 959146, izdala UE Postojna.
gnr‑240454
Potočki Rudolf, Mlakarjeva ulica 62,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001614653, reg. št. 90544, izdala UE
Ljubljana. gnt‑240652
Ritmanič Ajda, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003036126, reg. št. 282050, izdala
UE Ljubljana. gnb‑240570
Rožman Marija, Purga 3/a, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4275, izdala UE Črnomelj. gnq‑240480
Semprimožnik Katja, Dobriša vas
52/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3031791, izdala UE Žalec.
gnp‑240481
Sevšek Danijel, Velika Pirešica 14,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3007473, izdala UE Žalec. gno‑240482
Slemenjak Nives, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 144/a, Šmartno pri Slov.Gradcu,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003003949, reg. št. 18615, izdala UE
Slovenj Gradec. gns‑240503
Smolej Katjuša, Begunje na Gorenjskem
7, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S1660437, reg. št.
28977. gnz‑240421
Srebot Črepinšek Irena, Dobriša vas
3/d, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1158320, izdala UE Žalec.
gns‑240603
Šebalj Janez, Rovte 82/i, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001580432, izdala UE Logatec.
gnq‑240430

Špic Nataša, Obrežna ulica 69/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1240023, reg. št. 91261, izdala UE
Maribor. gns‑240628
Štrlak Lana, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003036114, reg. št. 282038, izdala
UE Ljubljana. gnn‑240533
Toš Danijel, Vitomarci 49, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1921166, izdala UE Ptuj. gni‑240613
Vehar Margita, Srednja vas pri
Polhovem gradcu 15, Polhov Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2086509, reg. št. 114375, izdala UE
Ljubljana. gnp‑240431
Virant Primož, Kriva pot 30a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001966070, reg. št. 236325, izdala UE
Ljubljana. gnk‑240686
Založnik Simon, Šentlenart 62,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001200209, reg. št. 13001, izdala UE
Slovenj Gradec. gnl‑240614
Žel Nolda Maja, Petkovškovo nabrežje
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001793073, reg. št. 153225,
izdala UE Ljubljana. gnd‑240668
Žerdin Marija, Mala Loka 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3027745, reg. št. 25149, izdala UE
Domžale. gnr‑240654

Zavarovalne police preklicujejo
Bajgorić Adi, Smetanova ul. 67,
Maribor, zavarovalno polico, št. 398991,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑1288
Kraut Dejan, Cesta 14. divizije 3,
Maribor, zavarovalno polico, št. 40 351895,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑1305
Marič Jesenja, Borova vas 27, Maribor,
zavarovalno polico, št. 351492, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑1276
Rodež Sanja, Pesnica 44/a, Pesnica pri
Mariboru, zavarovalno polico, št. 296930,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑1275
Slivniker Nataša, Celovška cesta 123,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 336558,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑1274

Spričevala preklicujejo
Arbeiter Mastja, Trg sbobode 10,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1. in
2. letnika Srednje ekonomske šole
Slovenska Bistrica, izdano leta 2002 in
2003. m‑1304
Arbeiter Mastja, Trg sbobode 10,
Slovenska Bistrica, spričevalo o končani
OŠ Črešnjevec, izdano leta 2001. m‑1303
Atanasovski Martin, 1. maja 6, Sežana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2001. gnd‑240643
Baškovič Matej, Sp. Pohanca 19,
Artiče, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 2005. gnv‑240675
Bidovec Iztok Ferdo, Prušnikova 30,
Maribor, indeks, izdala FAGG v Ljubljani.
gnv‑240650
Blatnik Tanja, Pleš 6, Hinje, spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006.
gnl‑240560
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Breg Simon, Selnica ob Muri 155/a,
Ceršak, spričevalo o končani OŠ Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1999. m‑1282
Cafuta Vesna, Lancova vas 6/a, Videm
pri Ptuju, indeks, št. 61188590, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m‑1286
Deranjić Muharem, Cesta maršala Tita
87, Jesenice, spričevalo 1. letnika PTI,
program strojni tehnik. gni‑240563
Džordžievski Daniel, Milčinskega 12,
Celje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 2000,
2001 in 2002. m‑1284
Frank Andrej, Lazarjeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnl‑240460
Gamser Mitja, Gradiška 201, Pesnica
pri Mariboru, preklic indeksa št. 29015546,
izdanega na Fakulteti za gradbeništvo in
ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 103/2006.
gno‑240532
Gmajner Vojko, Prisoja 2, Radlje
ob Dravi, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje kovinarske, strojne in metalurške
šole Maribor, izdano leta 1987, 1988 in
1989. m‑1301
Helbl Srečko, OF 40, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor - obdelovalec lesa,
izdano leta 2001. m‑1313
Helbl Tadeja, Ulica Pariške komune 33,
Maribor, indeks, št. 93625547, izdal FERI
Maribor. m‑1291
Horvat Aleš, Spodnje Roje 3, Šempeter
v Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem
izpitu SŠGT Celje - kuharski tehnik, izdano
leta 1992. m‑1300
Jeseničnik Mojca, Knupleževa ulica
4, Ruše, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor - smer frizer, izdano
leta 2002. m‑1318
Kebe Sandra, Unec 93, Cerknica,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra v
Postojni - ekonomska šola, izdano leta
2002. gns‑240428
Kegelj Srečko, Andrenci 32, Cerkvenjak,
diplomo SKSMŠ v Mariboru, izdana leta
1985. m‑1316
Klobučar Rok, Radoslavci 62, Mala
Nedelja, indeks, št. 93615726, Fakulteta
za gradbeništvo v Mariboru. m‑1310
Kokovnik Zdenka, Šalek 86, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1999. gno‑240732
Korpar Boštjan, Fala 8/a, Selnica
ob Dravi, spričevalo o opravljeni maturi
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 2004. m‑1285
Kralj Luka, Lovska ulica 65, Maribor,
indeks, št. 93581265, izdal FERI Maribor.
m‑1299
Kramar
Tanja,
Dolnja
Bistica
3a, Črenšovci, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Murska Sobota, smer
prodajalec, izdano leta 1992. gny‑240672
Kranjec Kržič Melita, Kožljek 3/a,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1989, izdano na ime Kranjec Melita.
gny‑240572
Kurnim
Zvonko,
Sp.
Partinje
37/b, Lenart v Slov.goricah, spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1978. m‑1293
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Kušar Milan, Mesarski prehod 7, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1977 in 1978.
m‑1294
Lazarov Dragan, Svetinova 16, Jesenice,
obvestilo o uspehu Srednje šole Jesenice,
smer tehnik zdravstvene nege, izdano leta
2006. gnf‑240416
Lečnik Kristijan, Mariborska cesta 39,
Ptuj, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2006. m‑1312
Lesjak Uroš, Brdinje 9, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Poklicne gostinske in lesarske šole v Slovenj
Gradcu. gnd‑240468
Levar Simon, Milčinskega 13, Celje,
spričevalo SERŠ Maribor, elektrotehnik
energetik, izdano leta 2001. gnw‑240674
Medvešček Pavla, Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, spričevalo 1. letnika
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1971, izdano na ime Božičnik Pavla.
gns‑240478
Mijić
Duško,
Travniška
ul.
3,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo inturizem v Ljubljani.
gng‑240490
Milosavljević Lea, Trg talcev 8, Središče
ob Dravi, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ptuj - ekonomski tehnik,
izdano leta 2006. m‑1298
Motaln Jasmina, Vrhole 60, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor - prodajalec,
izdano leta 2001. m‑1320
Ninić Dejan, Neubergerjeva ulica 27,
Ljubljana, indeks, št. 23020419, Fakulteta
za strojništvo. gnw‑240699
Pajtler Milan, Runeč 39, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
strojne šole. gnk‑240561
Potež Denis, Cesta 14. divizije 26/a,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor - smer
dimnikar, izdano leta 1996. m‑1307
Požgan Maja, Šarhova 67, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor - frizer, izdano leta 1998. m‑1302
Premelč Mojca, Pot na Grič 16, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1974,
izdano na ime Košir Mojca. gnt‑240677
Primc Urška, Poljšica 19, Podnart,
spričevalo poklicne mature Srednje
gostinske in turistične šole Radovljica.
gnn‑240558
Prosenc Marko, Franca Barleta 24,
Cerklje na Gorenjskem, diplomo Srednje
šole za trgovinsko dejavnost v Kranju leta
1989. gnv‑240700
Pucihar Janko, Žorgova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicnme grafične šole v Ljubljani, izdano
leta 1972. gny‑240422
Razgoršek Jasmina, Florjan 36, Šoštanj,
indeks, št. 18040510, Filozofska fakulteta.
gny‑240647
Repnik Simon, Ferkova ulica 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske
šole Maribor - obdelovalec kovin, izdano
leta 2005. m‑1295
Ružnić Bajro, Selanov trg 6, Ljubljana,
potdilo za poklic pomožni natakar, št.
45, izdala Šola za gostinstvo, leta 1985.
gnv‑240625
Sladojevič Gordana, Ob potoku 1, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 1985. gnr‑240679
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Slekovec Mitja, Ul. heroja Šlandra 21,
Maribor, spričevalo poklicne mature Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2006.
m‑1277
Stergar Miha, Zvezva 7, Maribor,
indeks, št. 29009877, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in EPF Maribor. m‑1311
Stubičar Tatjana, Celestrina 14, Malečnik,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor - tekstilno kemijski tehnik, izdano
leta 1994. m‑1315
Šelih Zlatko, Prekorje 44, Škofja vas,
indeks, št. 93242061 leto izdaje izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m‑1281
Šnabl Silvestra, Frankolovska ul. 5,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole Muta - šivilja, krojač, izdano
leta 2005. m‑1287
Tomažič Aleš, Gombačeva ul. 1,
Slovenska Bistrica, spričevalo o končani
OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici,
izdano leta 2002. m‑1308
Tubakovič Petra, Bratov Hvalič 127, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika Gimnazije Nova
gorica, izdano leta 1999. gnm‑240734
Vrella Ariana, Jerančičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnw‑240624
Zidar Marta, Serovo 2, Šmarje pri Jelšah,
indeks, št. Srednje kmetijsko-živilske
šole Šentjur leto izdaje Došler Marta.
gnp‑240681
Zore Ernest, Slatno 22, Dol pri Hrastniku,
spričevalo OŠ Hrastnik, št. mat. lista 454,
izdano leta 1981. gng‑240415
Žura Mojca, Partizanska cesta 41, Škofja
Loka, spričevalo o končani OŠ Jakoba
Aljaža v Kranju. gnc‑240469

Ostale listine preklicujejo
Avtoprevozništvo Mejač Franc s.p.,
Zajelše 40, Dol pri Ljubljani, nacinalne
licence za vozilo MAN 26-403 z reg. oznako
LJ S3-47A, izvod licence 482, izdano pri
OZS dne 17. 7. 2002 z veljavnostjo do 17.
7. 2007. gnh‑240689
Babšek Daniel, Podgornikova 9, Limbuš,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1437-85, s ser. številko 34.
gnm‑240684
Babšek Daniel, Podgornikova 9, Limbuš,
potrdila za upravljanje z radijsko postajo
št. 26292-900/2005, s ser. številko 382.
gnp‑240685
Baranja Denis, Kuštanovci 88, Mačkovci,
vozno karto, št. 980, izdal AP Murska
Sobota. gnc‑240419
Bidovec Iztok Ferdo, Prušnikova 30,
Maribor, delovno knjižico. gnw‑240649
Borovnik Igor, Limbuška cesta 140,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 26235,
izdala UE Maribor. m‑1290
Cimprič Leon, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 011694,
MNZ. gnu‑240701
Ćehajić Vedran, Jarška 36, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21015382, FDV.
gnb‑240670
Debevec Frančišek, Brezovica pri
Borovnici 2 a, Borovnica, delovno knjižico.
gns‑240703
Dolenšek Natalija, Ljubljanska 13,
Bled, potrdilo o opravljenem strokovni

usposobljenosti za Trgovskega poslovodjo
št. 51/99, z dne 28. 3. 2000. gnq‑240680
Firbas Gregor, Jurovska cesta 9, Lenart
v Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
21040240, FDV. gnm‑240534
Foršek Dušan, Žepovci 15, Apače,
delovno knjižico. gnu‑240676
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za
Belorusijo, št. 1289608. gnp‑240606
Golob Dejan, Jurovci 12, Videm pri Ptuju,
mesečno avtobusno vozovnico, št. 5612.
m‑1283
Grlj Nataša, Smrje 31, Prem, študentsko
izkaznico, št. 19368487, Ekonomska
fakulteta. gnr‑240704
Hasančević Mirela, Cesta na Markovec
11, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnd‑240418
Hrnčič Matej, Prisojna ul. 39, Maribor,
delovno knjižico, št. 23926. 1279
Hua Konghe, Grafenauerjeva 27,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑240484
Jurca Janez, Pot za Brdom 5, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 26254-00001/2005,
za čol z reg. oznako KP-2555, izdan 31. 5.
2005. gnz‑240671
Kadirić Atif, Ulica Dr. Bogomira Magajne
10, Divača, delovno knjižico. gnm‑240559
Kop Urška, Občice 1, Dolenjske Toplice,
študentsko izkaznico, št. 19383676,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gno‑240607
Košir Katja, Veliko Mlačevo 82, Grosuplje,
vozno karto, št. 2829, relacija Grosuplje Ivančna Gorica - Gosuplje. gno‑240682
Kozina Aljaž, Grič cesta I/25, Ribnica,
vozno karto, št. 2443 na relaciji Želimlje Pijava Gorica. gnt‑240731
Kužel Jure, Razgled 18, Piran - Pirano,
študentsko izkaznico, št. 09980001,
Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnn‑240733
Mižigoj Aleš, Staretova ulica 21,
Ljubljana, orožni list, št. OL19843, izdala
UE Ljubljana. gnz‑240646
Navotnik Tomi, Dolič 119, Kuzma,
študentsko izkaznico, št. 61220795, izdala
Pedagoška fakultzeta v Mariboru. m‑1309
Neuvirt Mihael, Ruperče 49, Malečnik,
orožni list, št. 1092, izdan 23.9.2002, pri UE
Maribor. gnt‑240477
Oljača Duško s.p., Na zelenici 17,
Prebold, licenco, št. 001050 za tovorno
vozilo Mercedes Benz Actros 1841 LS, reg.
št. CE U8 - 031. gnr‑240604
Pedagoška fakulteta Univerze v
Ljubljani potrdilo o stalnem strokovnem
spopolnjevanju (Obr. 1,203 DZS d.d.,
založništvo tiskovin) za Mojco Cvirn
(potrdilo št. 4192 v knjigi vpisov opravljenih
obveznosti Obr. 1,204 št. 06, z dne 23. 1.
2001). Ob-30669/06
Pernek Valentina, Rdeči breg 4/c,
Lovrenc na Pohorju, vozno karto, št. 8623.
m‑1319
Polenšak Boštjan, Brodarjeva 4, Celje,
delovno knjižico, št. 3830, izdala UE
Pesnica. m‑1314
Potočnik Tatjana, Šmarska cesta 28,
Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št.
81623729, izdal EPF Maribor. m‑1296
Premk Stojan, Preška cesta 26,
Medvode, delovno knjižico. gnz‑240571
Prišenk Marko, Trg vstaje 10, Ruše,
mesečno avtobusno vozovnico smer Maribor
- Ruše, izdal Veolia Maribor. m‑1278
Pšundar Drago, Ob blažovnici 26,
Limbuš, delovno knjižico. m‑1289
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Pušnik Petra, Podgorje 12, Apače,
delovno knjižico. gns‑240678
Qovanaj Besnik, Dobrava 27, Izola Isola, delovno knjižico. gnr‑240554
Radulovič Renata, Regentova 20,
Maribor, delovno knjižico. gnb‑240420
Ramadani
Jasna,
XXX.
divizije
15b, Nova Gorica, delovno knjižico.
gne‑240417
Rehorič Igor, Sojerjeva ulica 6c,
Ljubljana, delovno knjižico. gno‑240557
Sapač Barbara, Šercerjeve brigade
9, Maribor, delovno knjižico, št. 19017.
m‑1297
Sraka Eva Liza, Ložarjeva 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18030408, izdala
FF v Ljubljani. gnu‑240626

Št.

Stančič Igor s.p., Cesta borcev 14, Koper
- Capodistria, izvod nacionalne licence za
vlečno vozilo Scania, z reg. oznako KP A9116, z veljavnostjo od 30. 9. 2002 do 30. 9.
2007 in vezava na št. 1154. gnn‑240683
Stanivuk
Sebastijan,
Kržišnikova
10, Medvode, študentsko izkaznico,
št. 64030178, iozdala Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani. gnl‑240535
Stojanović Alja, Šmarska cesta 15,
Škofljica, delovno knjižico. gno‑240461
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico za Ukrajino, št. 569257.
gnq‑240605
Štemberger Rok, Železna cesta
10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gng‑240615
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Tavčar Dobrin, Podrožniška pot 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf‑240641
Todić Nataša, Gradnikova ulica 3, Kanal,
vozno karto, št. 0609460, izdal Avrigo d.d.
Nova Gorica. gnj‑240562
Vilhar Anett, Cesta proletarskih brigad
58, Maribor, delovno knjižico, št. 17204,
izdala UE Maribor. m‑1317
Vogrin Matjaž, Knafelčeva 47, Maribor,
potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
iz ortopedije, izdano leta 2001. m‑1292
Vukalič Eldin, Cesta 1. maja 26b,
Jesenice, osnovne licence Slovenije št.
3288, izdana dne 11. 5. 2004 z veljavnostjo
do 28. 3. 2008. gni‑240688
Zadravec Branko, Lavričeva 14, Maribor,
delovno knjižico. m‑1306

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi za kvalifikacijo ponudnikov
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Javni poziv za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj(42.c člen)

8626

Javni razpisi

8627

Javne dražbe

8642

Razpisi delovnih mest

8644

Druge objave

8655

8537
8537
8537
8538
8539
8540
8540
8563
8570
8592
8592
8596
8597
8599
8599
8599
8601
8601
8611
8618
8624
8624
8625

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

8658

Evidenca statutov sindikatov

8658

Odločbe in sklepi po ZPOmK

8658

Objave po 12. členu Zakona o ustanovah

8659

Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Izpodbojna tožba

8659
8660
8660
8660
8668
8668

Zavarovanja

8669

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

8670
8670
8674
8675
8675
8676
8676

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

8676
8676

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

8678
8678
8678
8679
8680
8681
8681
8682
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AKTUALNO

dr. Peter Schlechtriem
dr. Damjan Možina

PRAVO MEDNARODNE
PRODAJE
Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga

Z ALOŽBA

Prodajno pravo Združenih narodov trenutno velja že v 63 državah sveta.
Njegove osrednje rešitve so že postale splošna pravila obligacijskega
prava o kršitvah pogodb in pravnih sredstvih. To je med drugim zapisal
avtor knjige, dr. Možina, ki je delo prevedel in ga prilagodil slovenskemu
pravnemu prostoru, pa se v uvodu zavzema za širjenje mednarodnega
civilnopravnega poenotenja, tudi v našem prostoru.
Knjiga je izšla s sofinanciranjem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Pomemben del njene vsebine so primeri
uporabe konvencije v sodni in arbitrarni praksi, na koncu knjige pa je
dodano tudi besedilo konvencije, in sicer najprej v angleškem jeziku in
za njim v slovenskem prevodu.
Navedene so tudi države podpisnice tega dokumenta.
– 261614

11. 935

SIT (49,80 EUR)

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


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

Pravo mednarodne prodaje
– 261614 broširana izdaja

11.935 SIT (49,80 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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