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e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 328/06
Ob-15286/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/52-21-125, faks
++386/1/52-21-254.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/52-21-125,
e-pošta: ++386/1/52-21-254.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: radioizotopi.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: radioizotopi.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
116 mio SIT/1 leto; 348 mio SIT/ 3 leta.
II.4) Eenotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.54.00.-9.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: pogodba bo
sklenjena za eno leto z možnostjo dvakratnega podaljšanja.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Ob-15690/06
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, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZPC, ZIL Inženiring
d.d., kontaktna oseba: Jože Jenko, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
041/729-636, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: joze.jenko@zilinzeniring.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba sanacije obstoječe
galerije v Šentvidu.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: izvedba sanacije obstoječe galerije v Šentvidu.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
600 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: junij 2006,
– gradnje: september 2006.
II.7) Datum zaključka: junij 2007.
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: 29. 5. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 430-86/2005/17

Ob-15567/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo prevoznih sredstev za potrebe Policije (referenčna številka 430-86/2006), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006, Ob-12655/06, se popravijo naslednje
točke:

ISSN 1318-9182

Leto XVI

1. V točki VI.3) objave – »Dodatne informacije« se v opombi pod točko II.3) datum
»15. 10. 2006« spremeni v »16. 10. 2006«,
tako da le-ta pravilno glasi:
»Opomba pod točko II.3):
Navedeni rok za začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo
pa je za vse sklope, razen sklopov 6, 14, 15
in 17: 16. 10. 2006.
Za sklop 6 mora biti 50 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 131 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 14 mora biti 70 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 63 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 15 mora biti 23 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 4 kosi vozil pa v letu 2007, in
sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 17 mora biti 17 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
16. 10. 2006, 16 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.«
2. V podatkih o sklopih (priloga B) se
za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 in 25 – v
točkah 4) in 5) ter za sklope 6, 14, 15 in 17
– v točki 5), rok za zaključek »15. 10. 2006«
spremeni v »16. 10. 2006«.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-15579/06
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
opreme v podružnični Osnovni šoli in Vrtcu
Pristava pri Mestinju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48-49 z dne 12. 5. 2006,
Ob-12883/06, se pod točko III.2.1.2, točko
3. črta pogoj predložitve dokazil:
– mnenje oziroma izkaz poslovne banke,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, iz
katerega bo razvidna boniteta in plačilna disciplina ter sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih, kolikor ima ponudnik odprtih več
poslovnih računov in pri več poslovnih bankah, mora predložiti original potrdila za vsak
račun pri vsaki od poslovnih bank;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe.
Popravita se točki IV.3.3) in IV.3.7.2) in
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2006 do 12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2006
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek,
Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
Občina Podčetrtek

Stran
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Ob-15137/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec Trate, kontaktna oseba:
Alenka Stolnik, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja in
utekočinjenega naftnega plina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Blago iz sklopa 1 se bo dobavilo na lokacijo v Hrastovec 22, 2230 Lenart in dislocirane bivalne enote, ki se nahajajo na
področjih Maribora, Slovenske Bistrice in
Gornje Radgone, Apače.
Blago iz sklopa 2 se bo dobavljalo na lokacijo Voličina v Slovenskih Goricah.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.00.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-0.
2) Kratek opis: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
3) Obseg ali količina: 400000 l.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava
31. 8. 2007.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.20.00.00-0.
2) Kratek opis: dobava utekočinjenega
naftnega plina.
3) Obseg ali količina: 120000 l.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava
31. 8. 2007.
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:
– ekstra lahko kurilno olje – 400.000 l,
– utekočinjen naftni plin – 120.000 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora kot garancijo za resnost
ponudbe ponudbi priložiti bančno garancijo
ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti javnega naročila ali
dela javnega naročila, na katerem konkurira
ponudnik.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik
predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
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bo dobavljeno blago plačeval v roku 45 dni
od prejema računa. Računu morajo biti priložene potrjene dobavnice s strani pooblaščene osebe. Naročnik mora račun potrditi
ali zavrniti v roku 5 dni od prejema.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register mora predložiti redni izpisek
iz sodnega registra iz katerega bo razvidno,
da je registriran za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je to javno naročilo;
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina ne
sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje
ponudbe.
Ponudniki s sedežem v tuji državi, morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki
s sedežem v Republiki Sloveniji.
Če ima ponudnik sedež v tuji državi,
mora predložiti uradno listino, s katero dokazuje izpolnjevanje pogojev za priznanje
sposobnosti, ki jih skladno s pravili posamezne države izda pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti. Iz potrdila mora biti razvidno
stanje sredstev na TRR na dan sestavitve
obrazca, stanje neporavnanih obveznosti
iz evidence o vrstnem redu plačil na dan
sestavitve obrazca, povprečno stanje sredstev na TRR v preteklem mesecu, število
dni neprekinjenih blokad TRR do vštetega
dne sestavitve obrazca, število dni blokade
TRR v preteklih 6 mesecih do vštetega dne
sestavitve obrazca;
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izpeljati javno naročilo;
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti;
– izpolniti referenčno listo (ponudnik
mora za zadnjih 5 let vpisati vsaj 5 naročnikov, kjer je dobavljal blago, kot je predmet naročila. Iz opisa mora biti – razvidno:
naročnik, točen naslov in kontaktna oseba
naročnika, izjava ponudnika o pregledu kvalitete olja oziroma plina (UJP) na zahtevo
naročnika;
– izjava ponudnika, da bo predložil certifikat o kvaliteti kurilnega olja oziroma plina
(UJP) pri vsakokratni dobavi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 18/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik naroči
razpisno dokumentacijo pisno na naslov naročnika ali po faksu 00386(0)2/729-35-66. V
zahtevku ponudnik navede svojo identifikacijsko št. za DDV ter priloži dokazilo o vplačilu zneska 5.000 SIT, ki ga je ponudnik nakazal na TRR naročnika št. 01100-6030300592
pri Upravi RS za javna plačila Slovenska
Bistrica, sklic: 734; javni razpis za dobavo
ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov; pred pričetkom javnega odpiranja ponudb morajo komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 13. uri; Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Zavod Hrastovec Trate
Ob-15138/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec Trate, kontaktna oseba:
Alenka Stolnik, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Blago se bo dobavilo na lokacijo v Hrastovec 22, 2230 Lenart in po lokacijah Dislociranih bivalnih enot, in sicer:
1. MM: 1717: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, količina
1.070.000 kWh,
2. MM: 4693: Prostori občine Gornja
Radgona, Lackova ulica 17, količina 15.000
kWh,
3. MM: 4848: Poslovni prostori Peserl
Ivan, Apače 30, količina 15.000 kWh.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.100.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer najkasneje v desetih dneh
po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10%
pogodbene vrednosti. Predložitev te menice
je pogoj za veljavnost pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 45 dni po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register mora predložiti redni izpisek
iz sodnega registra iz katerega bo razvidno,
da je registriran za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je to javno naročilo;
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila: Ponudnik mora predložiti licenco
za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo je
izdala Javna agencija RS za energijo;
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina ne
sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti. Iz potrdila mora biti razvidno
stanje sredstev na TRR na dan sestavitve
obrazca, stanje neporavnanih obveznosti
iz evidence o vrstnem redu plačil na dan
sestavitve obrazca, povprečno stanje sredstev na TRR v preteklem mesecu, število
dni neprekinjenih blokad TRR do vštetega
dne sestavitve obrazca, število dni blokade
TRR v preteklih 6 mesecih do vštetega dne
sestavitve obrazca;
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izpeljati javno naročilo;
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti;
– izpolniti referenčno listo (ponudnik
mora za zadnjih 5 let vpisati vsaj 5 naročnikov, kjer je dobavljal blago, kot je predmet naročila. Iz opisa mora biti razvidno:

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 čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (izdelki so namenjeni za uporabo pri čiščenju) za potrebe naročnikov, po posameznih sklopih.
Sklop 1 je razdeljen v dva podsklopa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode, OŠ
Preska, Preška cesta 22, 1215 Medvode,
OŠ Pirniče, Zg. Pirniče 37/b, 1215 Medvode, OŠ Simona Jenka Smlednik, Smlednik
73, 1216 Smlednik, VIZ Frana Milčinskega
Smlednik, Valburga 5, 1216 Smlednik.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila; 1. sklop je razdeljen na dva podsklopa, in sicer:
1. podsklop: čistila, ki se redčijo,
2. podsklop: čistila za neposreden nanos
in ostala čistilna sredstva.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki.
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 čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov po posameznih sklopih za
potrebe vsakega od naročnikov, za obdobje
od 1. 8. 2006 do 31. 12. 2008. Skupna ocenjena vrednost za vse naročnike in za celotno obdobje oddaje javnega naročila zanaša
24,4 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 31. 12.
2008.

naročnik, točen naslov in kontaktna oseba
naročnika, izjava ponudnika o pregledu kvalitete olja oziroma plina (UJP) na zahtevo
naročnika;
– izjava ponudnika, da bo predložil certifikat o kvaliteti kurilnega olja oziroma plina
(UJP) pri vsakokratni dobavi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 19/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave javnega razpisa, v prostorih Zavoda
Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart
– nabavna služba, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Ponudnik naroči razpisno dokumentacijo pisno na naslov naročnika ali po faksu
00386(0)2/729-35-66. V zahtevku ponudnik
navede svojo identifikacijsko št. za DDV ter
priloži dokazilo o vplačilu zneska 5.000 SIT,
ki ga je ponudnik nakazal na TRR naročnika
št. 01100-6030300592 pri Upravi RS za javna plačila Slovenska Bistrica, sklic: dobava
električne energije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 7. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni pooblaščeni
predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 12.30; Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Zavod Hrastovec Trate
Ob-15142/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Medvode/Vrtec Medvode/OŠ Preska/OŠ
Pirniče/OŠ Simona Jenka Smlednik/VIZ
Frana Milčinskega Smlednik, kontaktna
oseba: Martina Kutnar, Ostrovrharjeva 4/
Ostrovrharjeva 2/Preška cesta 22/Zg. Piriče 37/b/Smlednik 73/Valburga 5, 1215/1216
Medvode/Smlednik, Slovenija, tel. 01/36127-27/11-40/26-36/93-20/362-11-40/51-20,
faks 01/361-92-93/11-40/71-25/93-20/36211-040/51-27.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa v
roku najmanj 30 dni od uradnega datuma
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov 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: pogoji po 42. in 42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona tako dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– 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,
– potrdilo poslovne banke,
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi sukcesivno dobavo razpisanih izdelkov za vse naročnike,
– da ponudnik zagotovi dobavo na vse
lokacije naročnikov,
– da so ponujeni izdelki namenjeni splošni uporabi, opremljeni z ustreznimi deklaracijami in odgovarjajo veljavnim predpisom,
ki urejajo področje javnega naročila,
– da so ponujeni izdelki zdravju neškodljivi,
– 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. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
1/06-2/06-3/06-10/06-21/06.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
Cena: 7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 1/06,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 15. uri; OŠ Pirniče, Zgornje Pirniče 37/b,
1215 Medvode.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
OŠ Medvode/Vrtec Medvode/OŠ Preska/
OŠ Pirniče/OŠ Simona Jenka Smlednik/
VIZ Frana Milčinskega Smlednik
Ob-15143/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba: Marjana Burja,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija,
tel. 04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elek
tronska pošta: obcina@bled.si, internetni
naslov: http://www.obcina.bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ING-ARH,
Polona Čeh s.p., kontaktna oseba: Polona
Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/530-10-20, faks 04/530-10-21,
elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme športnega
parka Bled.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bled.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža športne opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 21 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponujene vrednosti.

Izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti za celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnal v 30 dneh po
uradnem prejemu računa in potrditvi s strani
pooblaščenca naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
3. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
5. Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega
je razvidno, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejši od 90 dni.
Dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ponudnik priloži podpisano izjavo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v Dokazilu A2; kot dokazilo,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo Ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.
Dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom, morajo ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni.
Dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni.
Dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik ni
bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že iz-
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brisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
Ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da je znašal ponudnikov
povprečni letni promet v letih 2005, 2004,
2003 najmanj 80 mio.SIT.
Dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi opreme
najmanj enega objekta v zadnjih 3 letih,
minimalne vrednosti 20 mio SIT vsak, s priloženimi potrjenimi referencami s strani naročnikov.
Dokazilo B3: potrdilo banke, da ponudnik
ni imel blokiranega transakcijskega računa v
zadnjih dvanajstih mesecih, kar je pogoj za
priznanje finančne sposobnosti.
Dokazilo B4: izjava ponudnika, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da je
imel v zadnjem letu pred oddajo ponudbe v
zakonskih rokih plačil poravnane vse finančne obveznosti do svojih podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo C1: ustrezen plan izvedbe javnega naročila.
Dokazilo C2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi
referencami v primeru uveljavljanja referenc
podizvajalcev.
Dokazilo C3: izpolnjeni priloženi obrazci
o ključnem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik dokumentacije prejme razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o plačilu na:
TRR:07000-0000312624, ING-ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 12. uri; Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Občina Bled

ročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
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:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1/P (lahko tudi BON 1), samostojni podjetniki posamezniki BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
razpisanega in ponujenega pisarniškega
materiala,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo na
vsako od lokacij naročnikov,
– 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. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
1/06-2/06-10/06-21/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2006.
Cena: 7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 21/06,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.

Ob-15144/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Medvode/Vrtec Medvode/OŠ Preska/OŠ
Pirniče/VIZ Frana Milčinskega Smlednik,
kontaktna oseba: Martina Kutnar, Ostrovrharjeva 4/Ostrovrharjeva 2/Preška cesta
22/Zg. Pirniče 37/b/Valburga 5, 1215/1216
Medvode/Smlednik, Slovenija, tel. 01/36127-27/361-11-40/361-26-36/362-11-40/36251-20, faks 01/361-92-93/361-11-40/36171-25/362-11-40/362-51-27.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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.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.
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 pisarniškega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala za potrebe naročnikov OŠ Medvode,
Vrtec Medvode, OŠ Preska, OŠ Pirniče in
VIZ Frana Milčinskega Smlednik, za čas
od 1. 8. 2006 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, Vrtec Medvode,
Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode, OŠ Preska, Preška cesta 22, 1215 Medvode, OŠ
Pirniče, Zg. Pirniče 37/b, 1215 Medvode in
VIZ Frana Milčinskega Smlednik, Valburga
5, 1216 Smlednik.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava pisarniškega materiala za
vsakega od naročnikov, v obdobju od 1. 8.
2006 do 31. 12. 2008, v skupni ocenjeni vrednosti za celotno obdobje oddaje naročila
19,6 mio SIT. Naročniki postavljajo dva pogoja, in sicer, da ponudnik predloži ponudbo
za vse naročnike in da ponudnik ponudi vsaj
80% razpisanega pisarniškega materiala za
vsakega od naročnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 31. 12.
2008.
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 po uradnem datumu
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 15. uri; OŠ Pirniče, Zg. Pirniče 37/b,
1215 Medvode.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
OŠ Medvode/Vrtec Medvode/
OŠ Preska/OŠ Pirniče/
VIZ Frana Milčinskega Smlednik
Ob-15150/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ribnica, kontaktna oseba: Tramte Metka, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/837-20-23, elektronska pošta:
obcina@ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asić, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica,
Slovenija, tel. 837-22-20, elektronska pošta:
zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asić,
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asić, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-414-05-2/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vozila za nujno medicinsko pomoč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica 1,
Ribnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 reševalno vozilo za nujno medicinsko pomoč.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4.
2006, Ob-10075/06.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-414-05-2/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na blagajni Zdravstvenega doma Ribnica oziroma nakazilo na podračun pri UJP št. rač.
01304-6030923812, sklic na številko 00 in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 12. uri; sejna soba Zdravstvenega doma
Ribnica, Majnikova ulica 1, Ribnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Občina Ribnica
Ob-15290/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, 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.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: 027/2006-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme.
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:
30.23.10.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A, B, C, F
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
2) Kratek opis:
– sklop A: prenosni računalniki 56 kosov,
– sklop B: osebni računalniki 215 kosov,
– sklop C: dlančniki 12 kosov,
– sklop F: tiskalniki 90 kosov.
Sklop št. D, E
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis:
– sklop D: monitorji 311 kosov,
– sklop E: monitorji 22 kosov.
Sklop št. G
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.25.10-4.
2) Kratek opis: sklop G: optični čitalci 9
kosov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema:
– sklop A: prenosni računalniki 56 kosov,
– sklop B: osebni računalniki 215 kosov,
– sklop C: dlančniki 12 kosov,
– sklop D: monitorji 311 kosov,
– sklop E: monitorji 22 kosov,
– sklop F: tiskalniki 90 kosov,
– sklop G: optični čitalci 9 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe za vse
sklope v višini: 3,550.000 SIT ali
– za sklop A: v višini 800.000 SIT, za
sklop B: v višini 1,200.000 SIT,
– za sklop C: ni zahtevana garancija, za
sklop D: v višini 800.000 SIT,
– za sklop E: v višini 250.000 SIT, za
sklop F: v višini 500.000 SIT.
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 027/2006.
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
027/2006.
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 027/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 027/2006-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-21-86 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 077/2005-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 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 4. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006 ob
12. uri, v prostorih RC RTV Koper-Capodistria, Ulica OF 15, Koper.
VI.1) Ali Je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
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Ob-15297/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 477-31-89,
elektronska pošta: Stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS, vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.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: 10/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
trokoordinatni merilni stroj motorne izvedbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,500.000
SIT, po podpisu pogodbe pa izbrani ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 8% ponudbene cene in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
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) Kadrovske 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče v vložišču Instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure na osnovi kopije potrdila o registraciji, ki ga izda
davčni urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do 11.
ure.

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče v vložišču Instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure na osnovi kopije potrdila o registraciji, ki ga izda
davčni urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 11. uri, Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
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. 5. 2006.
Institut »Jožef Stefan«

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: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 11. uri, Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
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. 5. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-15298/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 477-31-89,
elektronska pošta: Stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS, vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.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: 12/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
CNC rezkalni stroj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,500.000
SIT, po podpisu pogodbe pa izbrani ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 8% ponudbene cene in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
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) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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Ob-15299/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje
ob Savi, Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba: Marjana Jerman,
tel. 03/56-60-200, telefaks 03/56-60-207,
elektronska pošta: tajnistvo@o-tozagorje.tb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za šolsko prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Toneta Okrogarja,
Šolska ulica 1, Zagorje ob Savi in podružnični šoli Senožeti in Kisovec.
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
(sklopi) živil v skupni predvideni letni vrednosti 15,000.000 SIT (62.593,89 €):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. mesni izdelki,
3. sveže sadje,
4. sadni sokovi in sirupi,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. ostalo prehrambeno blago.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec 30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
plačilni rok 30 dni od dneva prejema računa,
ostali 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: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference. Podrobneje
so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do dne 28. 6. 2006
– vsak delovnik od 8. do 13. ure v tajništvu
šole na sedežu naročnika ali v elektronski
obliki po predhodnem plačilu razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je 10.000
SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01342-6030687210, s pripisom za namen:
»razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 6. 2006 do 13.
ure. Če je poslana ponudba priporočeno po
pošti, velja datum poštnega žiga 29. 6. 2006
do 24. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 11. uri na sedežu OŠ Toneta Okrogarja v
Zagorju ob Savi, Šolska ulica 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Osnovna šola Toneta Okrogarja
Zagorje ob Savi
Ob-15300/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 477-31-89,
elektronska pošta: Stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.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: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS, vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33 16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.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: 13/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomatski hidravlični prebijalni stroj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,500.000
SIT, po podpisu pogodbe pa izbrani ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 8% ponudbene cene in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
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) Kadrovske 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 13/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče v vložišču Instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure na osnovi kopije potrdila o registraciji, ki ga izda
davčni urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV. 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna

pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 11. uri, Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
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. 5. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-15301/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktni osebi: Peter Kavčič, dipl. ekon.
in Tomaž Arandjus, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-38-202 (Kavčič),
01/54-38-287 (Arandjus), faks 01/54-38-288,
elektronska pošta: peter.kavcic@ztm.si, tomaz.arandjus@ztm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 08/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup potovalnega avtobusa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva
6, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.12.20.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za izvajanje garancijskih obveznosti, resnost ponudbe in dobro izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši
od 30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen – 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:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določne z zakonom;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– izjava prijavitelja o dobavnem roku iz
katere bo razvidno, da zagotavlja dobavni
rok, ki ga je navedel v ponudbi;
– izjava ponudnika, da zagotavlja garancijske roke, katere zahteva naročnik;
– izjava prijavitelja, da zagotavlja 24-urni
servis in 3-urni odzivni čas v primeru okvare;
– izjava ponudnika, da ima zagotovljen
servis v Ljubljani oziroma največ 20 km od
sedeža naročnika;
– izjava o nezavajajočih podatkih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN B 08/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT (DDV vključen). Valuta:
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR ZTM št.:
01100-6030926339, sklic: 00 220506-davčna številka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakonit zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2006
ob 10. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

Ob-15307/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Razdevšek, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-07, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsekr@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 44-2006/JNB, Viličarji.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem ročnih paletnih in čelnih električnih viličarjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, in PE PLC Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 6 kosov ročnih paletnih električnih viličarjev in
– 8 kosov čelnih električnih viličarjev.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
Dobava in instalacija 30 dni po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbenega
zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
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– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna najmanj do
17. 9. 2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– da bo ponudnik organiziral izobraževanje odgovornih oseb glede pravilne in gospodarne uporabe najetih viličarjev,
– da bo ponudnik zagotavljal servis viličarjev 24 ur dnevno in 7 dni v tednu,
– da bo ponudnik zagotavljal servis viličarjev na vseh lokacijah naročnika v Sloveniji,
– da bo ponudnik vseskozi zagotavljal visoko stopnjo funkcionalnosti (najsodobnejša
tehnološka oprema viličarjev) in estetskega
izgleda viličarjev, ne glede na starost viličarja,
– da je ponudnik seznanjen, da ga lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb,
če bodo podatki v ponudbeni dokumentaciji
zavajajoči.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiranega računa več kot 5
dni.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 90 točk,
2. odzivni čas – 5 točk,
3. dobavni rok – 5 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 44-2006/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006 do 12.
ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko posredujete
po faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 7. 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 17. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 10. uri.
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: 23. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 263-1/06-3
Ob-15318/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Renato Gomišček, tel. 05/33-01-456, za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon., tel. 05/33-01-560, – za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, tel. 05/33-01-580, Ulica padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, tajništvo uprave, Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Čistila in pribor” (št.:
263-1/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava čistil
in pribora za naročnika kot sledi:
– AJSCA – proizvodi za splošno čiščenje
vrhnjih in talnih površin,
– AJSCB – proizvodi za temeljito čiščenje vodoodpornih površin in odstranjevanje
emulzij,
– AJSCC – samosvetleče emulzije – loščila,
– AJSCD – proizvodi za dezinfekcijo vrhnjih in talnih površin,
– AJSCE – proizvodi za čiščenje sanitarnih površin,
– AJSCF – proizvodi za čiščenje steklenih površin,
– AJSCG – ostali proizvodi,
– AJSCH – pripomočki za čiščenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici
– centralno skladišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– 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
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavljal blago najmanj
enemu javnemu zavodu;
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
– da bo dobava blaga v skladišče naročnika – franco centralno skladišče razloženo, in da nudi odzivni čas 3 delovne dni;
kvantitativni prevzem takoj, kvalitativni pa
v zakonsko določenem roku; ura dostave
med 8. in 9. uro, na dan ponedeljka, srede
in petka;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela v skladu z Zakonom o splošni varnosti
proizvodov (Ur. l. RS, št. 101/03) in da bo
naročniku v primeru izbora za izbrane artikle
dostavil Navodila za uporabo, ki jih priloži
dobavljenemu artiklu;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
v skladu z Zakonom o kemikalijah (Ur. l. RS,
št. 36/99 s spremembami in dopolnitvami) in
da bo naročniku v primeru izbora za izbrane
artikle dostavil varnostne liste;
– da bo ponudnik opravljal razvrščanje,
pakiranje in označevanje izdelkov v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju
in označevanju nevarnih snovi (Ur. l. RS,
št. 73/99 s spremembami in dopolnitvami)
in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS,
št. 73/99 s spremembami in dopolnitvami);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe);
– da bo ponudnik na zahtevo naročnika
dostavljal vzorce artiklov.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga iz najmanj 5 skupin blaga ter za vse
artikle iz posamezne skupine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;

– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5);
– seznam najvažnejših dobav blaga
(OBR-I/6);
– izjavo o plačilnih pogojih (OBR-I/8);
– izjavo o zagotavljanju dobave blaga in
odzivnem času (OBR-I/9);
– izjavo o zagotavljanju pogojev po Zakonom o splošni varnosti proizvodov (OBRI/10);
– izjavo o zagotavljanju pogojev po Zakonom o kemikalijah (OBR-I/11);
– izjavo o zagotavljanju pogojev v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju
in označevanju nevarnih snovi/pripravkov
(OBR-I/12);
– izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-I/13) in
– izjavo o dostavljanju vzorcev artiklov
(OBR-I/14).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON-2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjavo, da zagotavlja zahtevane letne količine blaga (OBR-I/7).
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD-JN »Čistila in pribor«. Pri
negotovinskem plačilu potrebujete za dvig
razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila
o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 6. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v prostorih
sejne sobe upravne službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pohištvena oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
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: dobavni rok: 30 dni od sklenitve
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne 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 sposobnost prijaviteljev
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. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da ima potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
5. 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:
5.1 davčni urad in
5.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme, opredeljenih v načrtu notranje opreme, št.: 01-N-11/06;

Ob-15362/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Marijan Gregorinčič, Puhova ulica
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta: pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-3B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava rovokopača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos,
natančna specifikacija blaga je določena v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dostave blaga in
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če je ponudnik
registriran pri davčnem uradu in ni vpisan v
sodni register,

– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo ponudnika, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa
– BON 1 in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, ki so natančno določene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-5746/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 60 točk,
2. rok dobave: 20 točk,
3. reference: 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-3B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun naročnika št.
02150-0010743422, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., pri čemer navedite namen
plačila: razpis rovokopač.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno na naslovu naročnika ali pošljete pisni zahtevek na naslov Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250
Ptuj ali na faks 02/771-36-01, pri čemer je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 8.15, Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-15396/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
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9. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo in montirano v prostore
naročnika, opredeljenih v načrtu notranje
opreme, št.: 01-N-11/06;
10. da zagotavlja dobavo in montažo opreme v roku 30 dni od sklenitve po
godbe;
11. da nudi 12-mesečno garancijo za dobavljeno in montirano opremo.
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 jo je mogoče do 28. 6. 2006.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. 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 razpisno
dokumentacijo: Pohištvena oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2006
ob 11. uri; v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice.
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 je 14,000.000
SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi 18. člena Zakona o javnih naročilih
ZJN-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-15409/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: rezervni deli za zabojnike.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor dobavitelja rezervnih delov za kotalčne zabojnike za prevoz vreč in paketov in
rezervnih delov za kotalčne zabojnike za
prevoz pismarnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: PE PLC Ljubljana, Cesta v
Mestni log 81, 1000 Ljubljana in PE MariborPLC, Zagrebška 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Seznam rezervnih delov in količina je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
10% ponudbenega zneska), bančna garancija za dobro izvedbo posla (izbrani dobavitelj), v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 18. 9.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 49/JNB-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 7. 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 18. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 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: 26. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15411/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/882-34-00, faks
02/882-34-11, elektronska pošta: suzana.dolar@sb-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.
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: 6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
hematološki analizator.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: hematološki analizator – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica »brez protesta«:
– za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
5 enakih mesečnih obrokih, plačilo 1. obroka 30 dni po uspešno končani montaži in
primopredaji opreme. Podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3. Pod točko 2. mora ponudnik predložiti potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ter četrti
odstavek, točke: 1., 2. in 3.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1:
42.a člen, prvi odstavek, točka 1.: BON-1/P;
za tuje ponudnike pa izvlečki iz revidiranih
letnih bilanc.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42.a člen, drugi
odstavek, točka 2. g).
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
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: 6/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu (02/882-34-11) s pripisom
točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali
tudi elektronsko (e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006 ob
12. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZNJ 1 A.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 13.30; Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, sejna
soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Agencija RS za okolje

Ob-15414/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje,
kontaktna oseba: Janko Vidic, Vojkova 1B,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-44-18,
faks 01/478-40-52, 53, elektronska pošta:
Janko.Vidic@gov.si, internetni naslov:
http://www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup plinskega kromatografa z masno
selektivnim detektorjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MOP – Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: dobava najkasneje do 29. 9.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti (novela ZGD – F, Ur. l. RS, št.
45/01 in 59/02 – popravki),
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
b) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
c) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
B) da ponudnik naročniku zagotovi vse
zahteve, ki so navedene v Prilogi G k razpisni dokumentaciji,
C) da je za dobavljeno blago zagotovljen
najmanj 12 mesečni garancijski rok.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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Ob-15415/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000,
Ljubljana, Slovenija, nabavna služba,
tel. +386/(0)1/580-83-32, v roke: Miha
Jeras, e-pošta: mjeras@vo-ka.si, faks
+386/(0)1/580-84-07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava vodomerov za hladno vodo
za potrebe Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(B) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Laboratorij za kontrolo vodomerov, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava vodomerov za hladno vodo za
potrebe Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33252110.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 175,000.000 SIT.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. Cena vodomerov
60
2. Ponujeni vodomeri-število
različnih proizvajalcev
15
3. Števni mehanizem – prikaz m3
na številčnici	  5
4. Garancijska doba
10
5. Dobavni rok
10
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: JN 1 naba/06.
Naslov: Nabava vodomerov za hladno
vodo za potrebe Javnega podjetja VodovodKanalizacija d.o.o.
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
24. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CMC
Ekocon d.o.o., IOC Zapolje l/10, SI-1370
Logatec, Slovenija, e-pošta: info@cmcekocon.si, tel. +386/(0)1-75-90-800, faks
+386/(0)1/75-90-801.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 175,000.000 SIT (brez DDV).
Skupna končna vrednost naročila:
175,000.000 SIT (brez DDV).
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: 10 dni od prejema obvestila o izidu javnega razpisa.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 5. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Št. 335/06
Ob-15445/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++385/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup respiratorjev.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.15.74.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006 ob
11. uri, Klinični center Ljubljana, Komercialni
sektor, Zaloška cesta 14, sejna soba/2. nadstropje, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 334/06
Ob-15446/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++385/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup aparata za merjenje kostne gostote (dXA).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
SPS Pediatrična klinika, Vrazov trg 1, 1525
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.34.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006 ob
11. uri, Klinični center Ljubljana, Komercialni
sektor, Zaloška cesta 14, sejna soba/2. nadstropje, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana

– izpolnjeno, podpisano in žigosano
izjavo ponudnika o predložitvi finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijski
dobi (priloga Fin. 3).
– izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih
(samo v primeru, da ponudnik nastopa s
podizvajalci) (priloga obr. 12).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Pisne izjave:
– da ima ponudnik izkušnje na področjih,
ki so potrebne za aplikativno integracijo IP
tehnologije z informacijskim sistemom (okolje MS, Java, XML,.Net) (priloga obr. 14),
– da ima ponudnik izkušnje na področju
zahtevane tehnologije podobnega sistema
(priloga obr. 15),
– da ima ponudnik vsaj eno referenco za
postavitev podobnega sistema za 100 uporabnikov in vsaj eno referenco za postavitev
podobnega sistema za večje število uporabnikov (priloga obr. 16),
– da ima ponudnik možnost upravljanja
in vzdrževanja ponujenega sistema IP telefonije (priloga obr. 17),
– da ima ponudnik vsaj enega zaposlenega z najvišjo stopnjo certifikacije proizvajalca opreme, vsaj tri zaposlene s srednjo
stopnjo certifikacije proizvajalca opreme in
vsaj tri zaposlene z nižjo stopnjo certifikacije
proizvajalca opreme skupaj s priloženimi veljavnimi certifikati za zaposlene, ki dokazujejo stopnjo certifikacije proizvajalca opreme
(priloga obr. 18).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. tehnične rešitve – 0-100 točk, utež
kriterija 60%,
2. reference – 0-100 točk, utež kriterija
20%,
3. cena – 0-100 točk, utež kriterija 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006 – UTS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo zneska na
račun Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, št.: 01100-6030707119 pri
UJP Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Aktivno lahko sodelujejo pri odpiranju predstavniki ponudnikov, ki se bodo predstavili
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 10. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni

Ob-15492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba:
dr. Tone Vidmar, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/704-345,
faks 01/241-86-45, elektronska pošta:
Tone.Vidmar@fri.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet izvedbe tega razpisa je vzpostavitev IPTelefonije na Tajništvu Univerze
v Ljubljani, Kongresni trg 12.
Strojna in programska oprema mora biti
predvidena za najmanj 500 priključkov. Število različnih tipov telefonov v tej fazi ne bo
preseglo številko 150.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
– za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za pravne osebe – gospodarske družbe:
– izpisek iz sodnega registra izdan s
strani okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje
stanje (na dan oddaje ponudbe ne starejši
od 30 dni).
Za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja, ki
ga je izdal krajevno pristojen davčni urad.
Za vse:
– da so poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji) (priloga obr. 5);
– da niso bili kaznovani za dejanje v zvezi s poslovanjem, oziroma so posledice sodbe že izbrisane (priloga obr. 9);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. (priloga
obr. 11);
– izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo
(samo v primeru, da se prijavlja na javno
naročilo skupina ponudnikov) (priloga obr.
13).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe – gospodarske družbe:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe;
– opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja);
b) za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe;
c) za vse:
– da imajo poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve (priloga obr. 6);
– da imajo poravnane vse zapadle poslovne obveznosti (če ponudbena vrednost
ne presega 50 mio SIT) (priloga obr. 7);
– da proti njim ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (priloga obr. 10);
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, in
sicer:
– original bančno garancijo (vzorec teksta je v prilogi Fin. 1),
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trg 12, 1000 Ljubljana, soba 77-78, prvo
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-15536/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrovnik, kontaktna oseba: Marjan Kardinar, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, Slovenija, tel. 02/57-76-880, faks
02/57-76-887, elektronska pošta: obcina.dobrovnik@siol.net, internetni naslov:
www.dobrovnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
lutke in kostumi, gradbenega materiala
in opreme z montažo in laboratorijska
oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
20.32.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.51.00.00-9.
2) Kratek opis: 4 lutke in 4 kostumi po
skici.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
6976 EUR brez DDV.
Podrobnejši opis in količine, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedene v tehnični specifikaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.15.30.00-8.
2) Kratek opis: pohištvo za laboratorij in
laboratorijska oprema.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
9212 EUR brez DDV.
Podrobnejši opis in količine, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedene v tehnični specifikaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
20.32.00.00-5.
2) Kratek opis: nakup in montaža opreme
za Info 3 pri Bukovniškem jezeru.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
20855 EUR brez DDV.
Podrobnejši opis in količine, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedene v tehnični specifikaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: po tehnični specifikaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe 1% ponujene
vrednosti za posamezen sklop, garancija za
dobro izvedbo del 10% ponujene vrednosti
za posamezen sklop.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa v duplikatu, podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pisno dokazilo, da ne zapadejo v nobeno izmed kategorij za izključitev (člen 3.4
Navodila ponudnikom oziroma člen 9 Posebnih pogojev);
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
iz seznama samostojnih podjetnikov;
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in prispevki;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacija;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o solventnosti ponudnika s strani banke /UJP
ali bilanco stanja zadnjih dveh let ali BON
obrazca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opis usposobljenosti podjetja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 11. uri; sejna soba Občine Dobrovnik,
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da, Bukovniško jezero – Prebujajoča se lepotica, št. pog.
717420101-01-0008-2511-05-600034.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Občina Dobrovnik
Št. 93/06
Ob-15538/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Črnomelj, kontaktna
oseba: Tatjana Špehar, Ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-56-270,
faks 07/30-56-282, elektronska pošta: tatjana.spehar@ssz-slo.si, internetni naslov:
www.domcrnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/06-jn-b.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sveže meso.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost:
34,5 mio SIT.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
11 mio SIT.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
12 mio SIT.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
0,9 mio SIT.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
27,7 mio SIT.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: kruh in peciva.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
18 mio SIT.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
5,5 mio SIT.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: sveža zelenjava.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
5,3 mio SIT.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
2 mio SIT.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
4,3 mio SIT.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
2,8 mio SIT.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: testenine.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
1 mio SIT.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
3,5 mio SIT.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
1,5 mio SIT.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: paštete.
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3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
3 mio SIT.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago 1.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
20 mio SIT.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago 2.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
8,5 mio SIT.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: pijače.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
8,5 mio SIT.
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: okvirna
vrednost celotnega naročila je 170,000.000
SIT (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: garancija za resnost ponudbe, če ponudbena
vrednost brez DDV presega 30,000.000 SIT
in garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, če bo pogodbena vrednost brez
DDV presegala 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: izjava o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi javnega naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da je registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
b) izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
c) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in/ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
b) izjava ponudnika o izkazani zanesljivosti pri poslovanju (ni uveljavljenih jamstev
in pravd v letih 2002 do vključno 2005), ki bi
kazale na nezanesljivost poslovanja;
c) izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od datuma prejema
računa in fiksno ponudbeno ceno eno leto
od sklenitve pogodbe, v naslednjih dveh letih pa povišanje cen največ v višini rasti
življenjskih stroškov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Artiče,
Artiče 39, Artiče.
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:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene in sveže ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže in suho sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
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 katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza naslednjim
merilom:
– cena – 95%,
– dodatne ugodnosti – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000,0 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Artiče, št. 01209-6030645227.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 9. uri; Osnovna šola Artiče, Artiče 39,
Artiče.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na

a) izjava ponudnika, da bo imel zadostne
kadrovske in tehnične zmogljivosti za nemoteno zagotavljanje sukcesivne dobave v
rokih, pod pogoji in na način kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji;
b) izjava ponudnika, da ima organiziran
nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih artiklov v proizvodnji in
prometu ter da ravna v skladu s standardom
HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 22 z dne 24. 2.
2006, Ob-4494/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. Zainteresirani ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med
9. in 13. uro na naslovu naročnika ali pošljejo zahtevo za razpisno dokumentacijo po elektronski pošti na e-naslov: tatjana.spehar@ssz-slo.si. Zahtevo za razpisno
dokumentacijo mora vsebovati naslednje
podatke: polni naslov ponudnika, kontaktna
oseba, telefonska in faks številka ter elektronski naslov na katerega se posreduje
razpisna dokumentacija. Kolikor ponudnik
želi prejeti razpisno dokumentacijo na CDju ali v tiskani obliki, mora to v zahtevi za
razpisno dokumentacijo posebej navesti. V
tem primeru bo razpisna dokumentacija v
zahtevani obliki poslana po pošti na naslov
ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 13. uri; Dom starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.
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. 5. 2006.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-15568/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Artiče, kontaktna oseba: Anica Ribič, Artiče 39, 8253 Artiče, Slovenija,
tel. 07/452-10-60, faks 07/452-10-61, elektronska pošta: o-artice.nm@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.
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vpogled v tajništvu Osnovne šole Artiče do
roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2006.
Osnovna šola Artiče
Št. 430-372/2006-3
Ob-15578/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 236/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup specialnega univerzalnega terenskega tovornega vozila – 1 kos.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specialno univerzalno terensko tovorno vozilo
– 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: junij, zaključek: oktober.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, ki mora biti veljavna najmanj
do 30. 9. 2006,
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v
višini 2% od skupne pogodbene vrednosti
brez DDV in mora veljati še najmanj 15 dni
od predvidenega roka dobave,
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– priložiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, in sicer v višini 2% od skupne pogodbene vrednosti in
mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka,
– priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma določenega za predložitev ponudb
– v primeru, če je skupna vrednost ponudbe
brez DDV večja od 50,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
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 namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): sklep AJPES o vpisu v
Poslovni register Slovenije.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.

6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
Ponudnik predloži enako potrdilo kot pod
točko 3.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske družbe):
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdanega v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006.
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
2. da je priložil Poročilo pooblaščenega
revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma, določenega za predložitev ponudb
– v primeru, če je skupna vrednost ponudbe
brez DDV večja od 50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Ponudbo – cene,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter priložene vse zahtevane priloge,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
– da ponuja najmanj 24-mesečni garancijski rok šteto od dneva kakovostnega prevzema blaga,
– da bo predmet javnega naročila dobavil predvidoma do konca oktobra 2006.
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:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– skupna vrednost 0,65,
– dobavni rok 0,20,
– garancijski rok 0,15
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-372/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 236/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 5. 7. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo

5. Ponudnik mora izkazati, da ima letni
prihodek za leto 2005 najmanj 200,000.000
SIT brez DDV.
6. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
7. Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev.
8. Ponudnik oziroma njegov podizvajalec mora izkazati najmanj eno kvalitetno
in pravočasno opravljeno istovrstno delo,
zaključeno v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe v znesku nad 100,000.000 SIT z
DDV in najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni deli, zaključeni v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
znesku nad 50,000.000 SIT z DDV.
9. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (oprema) skladno s 33. členom
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika – za pravne osebe (gospodarske
družbe), oziroma fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik).
2. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem in
potrjen obrazec izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
3. Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi,
v kateri državi ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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.
2. Obrazec BON-1/P in bilanco uspeha
ali potrdilo banke, s katerim ponudnik izkaže,
da ima letni prihodek najmanj 200,000.000
SIT brez DDV.

Št. 337/06
Ob-15581/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Irena Lozič, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-59-00, faks 01/369-59-92, elektronska pošta: Irena.lozic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: IMOS d.d., kontaktna oseba: Anton Vidic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-33-42, faks 01/473-33-01,
elektronska pošta: Anton.vidic@imos.si, internetni naslov: http://www.imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IMOS d.d., tajništvo, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-42.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Zap. št. JN: 65/2006, Št.
zadeve: 403-1875/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža depojske
opreme v novem razstavnem objektu Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi
v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje urejanja CO 5/4
Metelkova-južni del v Ljubljani, k.o. Tabor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava, dobava in montaža depojske opreme v
novem razstavnem objektu Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani z vsemi pripravljalnimi deli in izdelavo delavniške
dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila;
začetek: avgust 2006 in konec: november
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 10,000.000 SIT,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
3. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež.

Stran

Stran

4248 /

Št.

57 / 2. 6. 2006

3. Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma od izdaje revizorskega poročila. Revizorsko poročilo ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
ponudbe. Mnenje pooblaščenega revizorja
mora vsebovati tudi informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po
kolektivni pogodbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik oziroma njegov podizvajalec
mora priložiti seznam opravljenih istovrstnih
del, ki so predmet javnega naročila v zadnji
treh letih – potrdilo končnega/uporabnika
– naročnika/ v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila (istovrstna dela),
z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih
naročnika/ov.
2. Ponudnik oziroma njegov podizvajalec
mora priložiti seznam kadrov ki bodo vodili izvedbo pogodbenih obveznosti in imajo
ustrezne kvalifikacije:
– odgovorni vodja projekta ima najmanj
univerzitetno visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri kar dokazujejo z dokazili (fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri pristojni
poklicni zbornici, fotokopijo delovne knjižice
kot dokazilo za delovno dobo, strokovni življenjepis iz katerega so razvidne delovne
izkušnje in ustrezne reference osebja) ter
najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev s 45. in 47.
členom ZGO-1UPB1,
– odgovorni projektant ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri kar
dokazujejo z dokazili (fotokopija potrdila o
vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici, fotokopijo delovne knjižice kot dokazilo
za delovno dobo, strokovni življenjepis iz
katerega so razvidne delovne izkušnje in
ustrezne reference osebja) in najmanj pet
let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev skladno s 45. in 47. členom
ZGO-1UPB1.
3. Fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila – (oprema)
skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni
list RS, št. 102/04).
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:
(B1) spodaj navedena merila;
1. ponudbena cena,
2. garancijska doba,
3. certifikat za zagotavljanje kakovosti
ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: zap. št. JN: 65/2006,
št. zadeve: 403-1875/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006; IMOS
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d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave, med 9. in 12. uro,
po predhodni najavi na tel. 01/473-33-42
– tajništvo, s potrdilom, da je bilo plačilo
izvedeno.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 10.000 SIT (DDV je že zajet) na
številko računa: 05100-8011007067 Abanka d.d., z obveznim pripisom »Za razpisno
dokumentacijo objekta Narodnega muzeja
Slovenije na Metelkovi v Ljubljani«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 7. 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 2. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– sejna soba v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik ne
bo organiziral sestanka s ponudniki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-15582/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ivana Skvarče, C. 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna
oseba: Nada Brezovar, tel. 03/56-69-910,
faks 03/56-69-910, elektronska pošta: tajnistvo.iskvarce@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Osnovna šola Ivana Skvarče, C.
9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Ivana Skvarče, C.
9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovna
šola Ivana Skvarče, C. 9. avgusta 44, 1410
Zagorje ob Savi.
1.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za šolsko prehrano.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Matična OŠ v Zagorju ob Savi in podružnične šole Čemšenik in Podkum.
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
(sklopi) živil v skupni predvideni vrednosti
38,627.276,80 SIT (176.062,95 €):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. jajca,
3. olja in izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. ostalo prehrambeno blago,

7. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. sveža zelenjava in sadje,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
12. žita, mlevski izdelki in testenine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec 30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
plačilni rok 30 dni od dneva prejema računa,
ostali 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: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebne za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference. Podrobneje
so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
IV.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do dne
28. 6. 2006 – vsak delovnik od 8. do 13.
ure v tajništvu šole na sedežu naročnika ali
v elektronski obliki po predhodnem plačilu
razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je 14.000
SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01342-6030687307, št. sklica 00 – 760204,
s pripisom za namen: »razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do dne 28. 6. 2006 do
13. ure. Če je poslana ponudba priporočeno
po pošti, velja datum poštnega žiga 28. 6.
2006 do 24. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: dne 29. 6. 2006 ob 9. uri na sedežu
OŠ Ivane Skvarče v Zagorju ob Savi, C. 9.
avgusta 44.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Osnovna šola Ivana Skvarče
Zagorje ob Savi
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Ob-15587/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje
ob Savi, kontaktna oseba: Ana Mulej, tel.
03/56-60-674, telefaks 03/56-60-663, elektronska pošta: tanja.starc@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: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano predšolskih
otrok.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Vrtec Zagorje ob Savi, C. zmage 7/a.
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
(sklopi) živil v skupni predvideni letni vrednosti 25,000.000 SIT (104.323,15 €):
1. mleko in mlečni izdelki ter margarina,
2. sveže meso in mesni izdelki ter jajca,
3. perutnina in izdelki iz perutninskega
mesa,
4. zamrznjene in konzervirane ribe ter
izdelki,
5. sveža zelenjava in sadje,
6. zamrznjena zelenjava,
7. zamrznjeni izdelki in polizdelki iz testa,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita in mlevski izdelki,
10. testenine in keksi,
11. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec 30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
plačilni rok 30 dni od dneva prejema računa,
ostali 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: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebne za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference. Podrobneje
so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.

Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: oprema za avtoličarsko in
avtokleparsko dejavnost.
3) Obseg ali količina: kot je razvidno iz
razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: večnamenski varilni aparat.
3) Obseg ali količina: kot je razvidno iz
razpisne dokumentacije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop 1: oprema za avtoličarsko in avtokleparsko dejavnost,
– sklop 2: večnamenski varilni aparat.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 1,000.000 SIT za sklop 1
in 500.000 SIT za sklop 2 (če ponudnik ponuja oba sklopa predloži eno zavarovanje v
višini 1,500.000 SIT), z veljavnostjo najmanj
90 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60 dni po končnem prevzemu ter
prejemu pravilno izstavljene fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. Za vsak sklop: ponudba je skladna s
tehničnimi zahtevami iz specifikacij. Garancijski rok najmanj 12 mesecev. Rok dobave
največ 90 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik dokazila v tej točki
ne bo predložil, bo naročnik štel, da je s
podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
ga za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega razpisa, ne potrebuje,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: razvidno iz obrazcev A-7 in A-10.
Zaželjeno je, da ponudnik v tej točki predloži
tehnično dokumentacijo za vsako postavko ponujene opreme. Kolikor izpolnjevanje
posamezne tehnične zahteve iz tehnične
dokumentacije ne bo razvidno, si naročnik
pridržuje pravico zahtevati dodatna pojasnila skladno s 54. členom ZJN-1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:

IV.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do dne
28. 6. 2006 – vsak delovnik od 8. do 13. ure
v tajništvu vrtca na sedežu naročnika ali
v elektronski obliki po predhodnem plačilu
razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je 12.000
SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01342-6030643172, s pripisom za namen:
»razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do dne 29. 6. 2006 do
13. ure. Če je poslana ponudba priporočeno
po pošti, velja datum poštnega žiga 29. 6.
2006 do 24. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: dne 30. 6. 2006 ob 8. uri na sedežu Vrtca Zagorje ob Savi v Zagorju ob Savi,
Pečarjeva 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: dne 24. 5. 2006.
Vrtec Zagorje ob Savi
Ob-15743/06
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: Branka Abramović – Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-21/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za izvajanje
praktičnega pouka v programih avtoremontne dejavnosti v strojnih šolah.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):, glavni besednjak, glavni predmet:
28.41.51.00-5; glavni besednjak, dodatni
predmet: 29.46.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena največ 83,25 točk,
– garancija največ 10 točk,
– dobavni rok največ 6,75 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-21/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnih
straneh naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2006, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 13. uri.
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. 5. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Gradnje
Ob-15554/06
Preklic
Preklicujemo objavo javnega naročila št.
105810/06, Ob-14674/06, za priznavanje
sposobnosti izvajalcem za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega sistema za dobo
treh let, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 351-03-37/2005 0601
Ob-15750/06
Podaljšanje roka
V javnem razpisu po odprtem postopku
za »Rekonstrukcijo objekta Fakulteta za logistiko-gradbeno obrtniška dela in inštalacije«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
51-52 z dne 19. 5. 2006, Ob-13618/06, se
spremenijo naslednje točke:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 6. 2006 do 10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb dne 13. 6. 2006 ob 12.
uri, Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
sejna soba »D«.
Občina Krško
Št. 02/2006

Ob-15365/06
Popravek
V javnem naročilu za notranjo adaptacijo
Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45
z dne 28. 4. 2006, Ob-12042/06, se točka
IV.3.3) pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 10. ure.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
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Ob-15447/06
Popravek
Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, objavlja popravek dopolnitev javnega razpisa: adaptacija
oddelka intenzivne terapije z novim dvigalom na ortopediji, Uradni list RS, št. 55 z dne
26. 5. 2006, Ob-14565/06, in sicer:
V.1.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročnika za GOI dela znaša
210 mio SIT.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/06

Ob-15575/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 51-52 z dne
19. 5. 2006 je bil objavljen javni razpis
za izbiro izvajalca za »izgradnja trase in
objektov, na odseku HC Koper – Izola«
(Ob-14153/06), pri katerem je bila napačno izračunana bančna garancija za resnost
ponudbe, ki pa se pravilno glasi: »Znesek
garancije za resnost ponudbe:
– za sklop I: 229,500.000 SIT,
– za sklop II: 72,000.000 SIT«.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-15135/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Boris Marčetič, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84, elektronska pošta: boris.marcetic@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 – 0003 / 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnovitvena dela na objektu Graščina
v starem mestnem jedru mesta Radovljica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Radovljica, Linhartov trg.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: restavriranje stopnišča, obnovitvena dela na delu
stavbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 1. 11.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v vrednosti 5 mio SIT,
– garancija za dobro izvedbo del v vrednosti 5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2-0003/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.

Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR:
01302-01007805, sklic: 00 71300000-3236.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali oseba s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 13.30; Občina Radovljica, Gorenjska c.
19, 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: 24. 5. 2006.
Občina Radovljica
Št. 430-298/2006-2
Ob-15154/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ciril Pangršič, tel.
01/471-21-12, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Ciril Pangršič, Vojkova
cesta št. 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS – 823/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela na sanitarijah v vojašnicah 26 oktober in Ivan
Cankar Vrhnika, Franc Rozman-Stane
Ljubljana in Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhnika, Ljubljana in
Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila, začetek september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbe-
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nikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila; pravne osebe (gospodarske družbe) predložijo redni izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list) in obrtno
dovoljenje;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje
javnega naročila in je na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno (odločbo
izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava, da ponudnik tako
dovoljenje ne potrebuje);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca) in
lastna izjava ponudnika;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni
podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada);
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom (potrdilo izda
Davčna uprava RS, Davčni urad);
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska
evidenca);
– podatke o finančnem stanju podjetja;
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!);
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
– dokumenti, ki ga izda uradna institucija in katerega datum izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne
smejo biti starejši od 3 mesecev (ne glede
na starost dokumentov morajo le ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika
na dan oddaje ponudb glede zahtevanega
pogoja).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
notranja adaptacija prostorov UP FM na
lokaciji IB.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500, 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in inštalaterska dela, določena
s projektno dokumentacijo in popisom del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije) v višini
10,000.000 SIT; ponudniki morajo navedeno
bančno garancijo predložiti že v ponudbeni
dokumentaciji; veljavnost bančne garancije
za resnost ponudbe je do 30. 9. 2006;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to
je 26. 9. 2006;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da bo ponudba
izbrana, mora skupina ponudnikov predložiti
pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
– podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero ponudnik daje ponudbo, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo
registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada,
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen – kot potrdilo mora ponud

revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, pod izvajalcev in kooperantov (skladno s 6. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 64/01);
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve (ne
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe). Ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani
banke smiselno po priloženem obrazcu in
izjavo banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti pogodbe in bančno
garancijo za pravočasno odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
10. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 13. uri; Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 29/2006-1
Ob-15155/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, kontaktni osebi: Lilja Pavlič
Hodžić in Livio Korva, Cankarjeva 5, 6104
Koper, Slovenija, tel. 05/610-20-00, faks
05/610-20-15, elektronska pošta: info@fmkp.si, internetni naslov: www.fm-kp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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nik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Župančičeva 3, Ljubljana, ki izkazuje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
– obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma bank, ki ni
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudb
in iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo dokazila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj treh
gradbenih del (ne nujno javnega naročila),
ki so po naravi in pogojih gradnje podobna
razpisanim (šola, zavod, ipd.) in vredna:
– vsako najmanj 50,000.000 SIT ali
– eno v vrednosti 100,000.000 SIT, ostali
dve nad 30,000.000 SIT,
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik materiala DVCO gradbišče,
cenik mikrih mešanic FCO gradbišče,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja. Zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1, ter izjava ponudnika
o delovnih izkušnjah odgovorne osebe in
izjava ponudnika, da bo zagotavljal stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del,
– podpisane in žigosane priložene izjave.
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 30. 6. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun UP Fakultete za management Koper št. 01100-6000005843, sklicna št. 00
– 29-0300-12006.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti kopijo izvedenega plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: opiranje ponudb bo javno. Navzoče so lahko vse osebe, ki predložijo potrdilo, da so pooblaščene za zastopanje pri odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 11. uri; Koper.
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: 23. 5. 2006.
Univerza na Primorskem,
Fakulteta za management Koper
Ob-15156/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Župnija Ljubno ob Savinji, kontaktna oseba:
Martin Pušenjak, Foršt 2, 3333 Ljubno ob
Savinji, Slovenija, tel. 03/838-10-28, faks
03/584-18-80, elektronska pošta: martin.pusenjak@rkc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova zunanjščine cerkve s kripto in
zvonika sv. Elizabete na Ljubnem o. S.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubno ob Savinji – cerkev
sv. Elizabete.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
zvonika (poškodovane fasade – zidarska in
pleskarska dela, zamenjava pločevine – Cu
– tesarska in kleparska dela), cerkvene ladje (poškodovane fasade – kamnarska, zidarska in pleskarska dela) in obnova kripte.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 7. 2005 in konec
30. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno (potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
3. potrdilo da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (priložiti originalno potrdilo, ki ni
starejše od 30 dni ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenci),
4. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da firma ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno dokazilo, ki ni starejše
od 30 dni),
5. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno za zakonodajo

(priložiti originalno potrdilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS),
6. izjava ponudnika skladno s 6. točko
(4) odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih
(ZJN-1a), Uradni list RS, št. 2 z dne 15. 1.
2004,
7. navesti podizvajalce in priložiti fotokopijo sklenjenega dogovora oziroma pogodbe, v primeru da ponudnik ne izvaja vseh
razpisanih del z lastnimi kapacitetami,ter
predložiti pisne izjave vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti; navesti je potrebno
vse podizvajalce ne glede na vrednost opravljenih del, velja tudi za najem delovne sile,
8. izpolnjen vzorec obrazca za referenčne objekte: kot referenčni objekti veljajo
objekti, kot je razpisano javno naročilo in jih
je ponudnik izvedel v obdobju 2000–2005,
9. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
10. izjava o sposobnosti za izvedbo
posla,
11. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
12. bančna garancija za resnost po
nudbe,
13. splošni in posebni pogoji pogodbe,
14. gradbena pogodba,
15. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudbo,
16. minimalni plačilni rok je 60 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 70%,
– reference opravljenih del na spomeniško varstvenih objektih – 30%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče v ponedeljek in četrtek
do 10. 7. 2006 med 9. in 12. uro.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
poravnati na TRR, št. 24302 – 9000134887
(Raiffeisen Krekova banka, Maribor) pred
dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom Obnova 2006
– razpis.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 7. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 10. uri; Župnijski urad Ljubno ob Savinji,
Foršt 2, 3333 Ljubno ob Savinji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Župnija Ljubno ob Savinji
Ob-15157/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Simon Vidmar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/369-54-25, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: Simon.vidmar@gov.si, internetni
naslov: http://www.mp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za pravosodje,
Sektor za logistiko, kontaktna oseba: Simon
Vidmar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25, faks 01/369-55-96,
elektronska pošta: Simon.Vidmar@gov.si,
internetni naslov: http://www.mp.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje, Sektor
za logistiko, kontaktna oseba: Simon Vidmar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25, faks 01/369-55-96,
internetni naslov: http://www.mp.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za pravosodje – vložišče, kontaktna oseba:
Simon Vidmar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis št. zadeve:
430-54/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija poslovne stavbe »Rudis« Trbovlje (gradbena in obrtniška dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Trg revolucije 11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in obrtniška dela, strojne inštalacije,
elektro inštalacije za adaptacijo poslovne
stavbe »Rudis« v Trbovljah.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,440.000 SIT;
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran oziroma
vpisan pri pristojnem organu države, v kateri
ima sedež,
2. proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek oziroma ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. proti ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
4. ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
5. ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obveze terjatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima

DURS vključno z bilanco stanja in uspeha
za leto 2004,
– potrdilo-a bank-e, pri kateri-h ima odprt-e poslovni-e račun-e, da v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiran-e svoj-e
račun (potrdilo o solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. tri potrjene obrazce – reference ponudnika za opravljena dela po pogodbah
sklenjenih od vključno leta 2000 v vrednosti
posamezne pogodbe nad 30,000.000 SIT
z vključenim davkom na dodano vrednost.
Opravljena dela, ki jih ponudnik navaja kot
reference morajo biti vsebinsko v zvezi z
deli, ki so predmet tega javnega razpisa in
jih je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec
del ter za katera, je že bil opravljen tehnični
prevzem. Reference mora z žigom in podpisom potrditi odgovorna oseba naročnika del,
ki so navedena v referencah;
2. seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti;
3. izjava ponudnika, da bo adaptacijo poslovne stavbe „Rudis“ v Trbovljah zaključil
najkasneje v roku 60 dni od dneva podpisa
pogodbe;
4. kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci – kooperanti mora predložiti:
– izjavo kooperantov – podizvajalcev,
da ponudnik tekoče poravnava svoje obveznosti,
– seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: št. zadeve:
430-54/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana; II. nadstropje, soba
številka 71.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

sedež oziroma je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
terjatve, ki bi jih moral poravnati Republiki
Sloveniji,
6. ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom,
7. ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih
poslovanja blokade svojih poslovnih računov,
8. ponudnik ni imel v letu 2004 izkazano
čisto izgubo,
9. ponudnik izpolnjuje pogoje glede referenc,
10. rok veljavnosti ponudbe ni krajši od
minimalno zahtevanega roka veljavnosti
ponudbe,
11. ponudnik tekoče poravnava svoje
obveznosti do podizvajalcev, ki jih navaja v
ponudbeni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik)
Potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje ponudbe.
3. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
5. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik v zadnjih petih letih predobjavo tega javnega naročila ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
povezano z njegovim poslovanjem.
6. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
7. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe:
– obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki
za leto 2004, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe,
– potrdilo-a bank-e, pri kateri-h ima odprt-e poslovni-e račun-e, da v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiran-e svoj-e
račun (potrdilo o solventnosti).
2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
– davčna napoved iz dejavnosti za leto
2004 potrjeno s strani pristojne izpostave
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba:
Iztok Krumpak, univ. dipl. prav., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/543-82-60, faks 01/543-82-72, elektronska pošta: Iztok.krumpak@ztm.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva
6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za izvajanje garancijskih obveznosti in resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši
od 30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsoje – potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– potrdilo prijavitelja, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določne z zakonom;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 60 dnevni
plačilni rok;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN G 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2006.
Cena: 5.000 SIT (DDV vključen). Valuta:
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR ZTM št.:
01100-6030926339, sklic: 00 250506-davčna številka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakonit zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 10. uri na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to 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: 25. 5. 2006.
Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino
Ob-15302/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: GOID Podgrad
8-2006/JNG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
na pošti Podgrad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Podgrad.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gradbena in obrtniška
dela.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: strojne instalacije.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: elektro instalacije.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. gradbena in obrtniška dela,
2. strojne instalacije,
3. elektro instalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok izvedbe naročila: v roku 120
dni od podpisa pogodbe oziroma uvedbe
v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene oziroma pogodbene vrednosti in
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
oziroma pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani
nadzornega organa. Mesečne situacije se
plačujejo v celotni vrednosti do dosežene
80% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene
vrednosti se plača v roku najmanj 60 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in 10%
pogodbene vrednosti v roku najmanj 60 dni
po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– izjava, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– izjava, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– izjava, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja, zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
bo zaključil z deli v roku, zahtevanem v razpisni dokumentaciji,
– izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih
izpolnjevanje je povezano z določbami o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da bo v primeru izbora izvajalca za
večinski sklop del prevzel organizacijo in vodenje gradbišča v celoti, v skladu z določili
76. člena ZGO-1,
– potrdilo pooblaščenega revizorja (v primeru, da je skupna ponudbena vrednost
višja od 50,000.000 SIT (brez DDV)), ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
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datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva oddaje ponudbe,
– izjava ponudnika, da bo sam opravil
najmanj 50% del za sklop, na katerega se
prijavlja,
– seznam podizvajalcev z navedbo del,
ki jih bodo opravili posamezni podizvajalci in
oceno vrednosti njihovih del za posameznega podizvajalca ali izjava ponudnika, da del
ne bo opravljal s podizvajalci. (V primeru,
da vrednost del podizvajalcev presega 20%
skupne ponudbene vrednosti),
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 2. 9.
2006,
– izjava, da ponudnik ne daje zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora sam opraviti najmanj
50% del za sklop, na katerega se prijavlja,
ostalo pa lahko odda v podizvajanje,
– ponudnik za sklop I mora zagotoviti na
gradbišču najmanj: odgovornega vodjo del
s strokovnim izpitom, delovodjo, 5 zidarjev, 2 tesarja, železokrivca in 5 pomožnih
delavcev,
– ponudnik za sklop II mora zagotoviti
na gradbišču najmanj: delovodjo (ali vodilnega monterja), 2 vodovodna inštalaterja, 2
inštalaterja centralne kurjave, 2 inštalaterja
prezračevanja, 2 montažerja klima naprav in
pomožnega delavca,
– ponudnik mora za sklop III zagotoviti
na gradbišču najmanj: delovodjo (ali vodilni
monter), 2 elektroinstalaterja in pomožnega
delavca,
– ponudnik mora za I sklop zagotoviti na
gradbišču naslednjo mehanizacijo: kompresor, kamion, ICB (bager), vrtalke, brusilke,
samokolnice, priročno orodje, mešalec,
– ponudnik mora za sklop II zagotoviti
na gradbišču: ustrezni varilni aparat, stroj
za rezanje navojev, potrebno drobno priročno orodje,
– ponudnik mora za sklop III zagotoviti na gradbišču potrebno drobno priročno
orodje in merilne inštrumente,
– ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje tudi podizvajalci, zato mora za
vse svoje, v ponudbi navedene podizvajalce predložiti zahtevane listine iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega računa več kot
5 dni.
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 za posamezen sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006 do
12. ure.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: z začasnimi in končno situacijo; plačila v 60 dneh
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 so bili najmanj za
100% večji od njegove 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 (iz davčne napovedi
za leto 2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki
o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. iz razpisne dokumentacije – Podatki o poslovni
uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne
smejo biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o
stanju na poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov v zadnjih 5 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer
zgradil je vsaj 2 objekta visokih gradenj, v
vrednosti min. 50 mio SIT (z DDV) za posamezni objekt.
– Ponudnik ima ustrezne reference s področja vgradnje kuhinjske opreme v zadnjih
5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in
sicer je opremil vsaj 2 objekta z vrednostjo
opreme min. 10 mio SIT (z DDV).
– Podizvajalci, katerih delež pri izvedbi
naročila bo večji od 10% skupne ponudbene vrednosti, imajo v zadnjih 5 letih ustrezne reference pri izvedbi podobnih del, in
sicer je posamezen podizvajalec v zadnjih
petih letih izvedel vsaj dve naročili, večji od
10 mio SIT (z DDV).
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih
5 letih odgovorni vodja del na 2 objektih,
kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti min.
50 mio SIT (z DDV).

Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025,
sklic
0000-17.
Prosimo,da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov pošljete po faksu
02/449-23-79. Razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati, če si jo ponudniki sami
natisnejo s spletne strani Pošte Slovenije
www.posta.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 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 2. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2007
ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, 3. nadstropje – nabavna
služba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15304/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Anton
Vajdič, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-94-00, faks
02/578-94-09, elektronska pošta: anton.vajdic@lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Stanislav Urek, 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., tajništvo,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba GOI del ter nakup in vgradnja opreme.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 002/2006-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija kuhinje v Dvojezični osnovni šoli I v Lendavi – gradbena, obrtniška,
strojna in elektro inštalacijska dela ter
dobava in vgradnja kuhinjske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lendava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska
dela ter dobava in vgradnja kuhinjske opreme po sistemu »na ključ«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila: ponudbena
cena, reference ponudnika, reference dobavitelja kuhinjske opreme, garancijska doba,
rok izvedbe, reference odg. vodje del.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 002/2006-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vključno do roka za
oddajo ponudbe.
Cena razpisne dokumentacije: 20.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
04515-0000334091, Proplus d.o.o., Maribor,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
30. 6. 2006 do 11. ure, na naslov pod točko 1.1.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 6. 2006
ob 12. uri; Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava.
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.4) Dodatne informacije: ob oddaji
del najugodnejšemu ponudniku si naročnik
pridržuje pravico zmanjšati obseg del za
smiselno celoto skladno z razpoložljivimi
sredstvi pri čemer izbrani ponudnik nima
pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Obseg bi se zmanjšal pri izvedbi naslednjih
del: izvedba plinovoda do kotlovnice, vgradnja 4 oken proti jedilnici, zamenjava podov
v hodniku proti telovadnici, dobava pralnih
in sušilnih strojev ter likalnega stroja, asfaltiranje ca. 30 m2 vhodnega platoja, izvedba
nadstrešnice.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
je mogoče dobiti na Proplus d.o.o., Maribor
(glej prilogo A), za ogled objekta pa se lahko ponudniki dogovorijo na Občini Lendava
(glej točko 1.1.).
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni dan od 9. do 14. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Občina Lendava
Ob-15312/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Novo mesto, kontaktna oseba: Jelka Fajdiga, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
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07/391-67-03, faks 07/332-21-16, elektronska pošta: info@zd-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija otroškega dispanzerja s preureditvijo dela obstoječega dispanzerja
v šolski dispanzer v pritličju »D« trakta
in nadzidavo fizioterapije za otroški dispanzer.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 5% ponujene vrednosti;
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 30
dneh po prejemu s strani nadzornega organa potrjene situacije.
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
tudi skupno. V primeru skupnega nastopa
je potrebno ponudbi priložiti akt o skupnem
nastopu. Vsebina akta je določena 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:
a) podatki v zvezi s statusom izvajalca:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
b) predložitev dokazil o ekonomski in finančni sposobnosti;
c) predložitev dokazil o razpolaganju z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,

3. potrdilo okrožnega sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za gospodarske družbe:
1. obrazec BON-2,
2. izkaze poslovnih bank pri katerih ima
odprte transakcijske račune, o boniteti in
plačilni sposobnosti ponudnika v zadnjih 6
mesecih;
b) za samostojne podjetnike:
1. podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS,
2. potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred dnevom objave tega naročila
ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih dveh letih (2004, 2005), skupaj s
potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi, datumi in kraji izvedbe,
2. seznam vodstvenega osebja s kvalifikacijami in konkretno navedbo oseb, ki bodo
vodile izvedbo tega 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.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Cena 60%, rok izvedbe 30%, reference
10%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 97/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: predložitev potrdila o nakazilu na podračun pri UJP
01285-6030922997.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s strani ponudnika pisno
pooblaščena oseba.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 12. uri; Novo mesto, Kandijska c. 4/IIIsejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
a) Naročnik si pridržuje pravico oddaje
naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 20. in 97. členom
ZJN-1-UPB1.
b) Ogled projektne dokumentacije je možen ob ponedeljkih, sredah in petkih na naslovu iz I.1) v času od 9. do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Zdravstveni dom Novo mesto
Ob-15315/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Uroš Nučič, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-94-315, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska po-
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šta: uros.nucic@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Mani
Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/47-87-320, faks
00386/(0)1/47-87-422.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/47-87-320, faks
00386/(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4113-28/2005/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Sušice v Podbočju II. faza – 1.
odsek, od km 0,915.55 do km 1,258.60
vključno z izgradnjo treh mostov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sušica v Podbočju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj 120
dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik delno financira razpisana dela iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo,
delno pa tudi sofinancer Občina Krško iz
svojih proračunskih sredstev. Ponudbena
cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze-ti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahte-vanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti.
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
2.1.2 da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek

2.6. Drugi naročnikovi pogoji:
2.6.1. zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila,
2.6.2. ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika,
2.6.3. zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku,
2.6.4. v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila,
2.1.2 potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije,
2.1.3 izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
2.1.5 potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci,
ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti Izjavo
podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev za priznanje sposobnosti.
Dokazila iz točk 2.1.1 do 2.1.4 se lahko
nadomesti z veljavnim potrdilom o vpisu na
seznam zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev, ki ga izda Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije in druge z zakonom ustanovljene
zbornice z javnimi pooblastili. V potrdilu morajo biti navedeni pogoji in dokazi, ki so bili
podlaga za uvrstitev na ta seznam. Na ta
seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju
enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih držav. Naročnik bo priznal tudi potrdilo, ki ga
izda ustrezni organ druge države, članice
Evropske unije.

katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno
s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-finančna sposobnost:
2.2.1. povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) ni nižji od dvakratne
vrednosti njegove ponudbe (z DDV),
2.2.2. transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran,
2.2.3. ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku,
2.2.4. Ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3 Tehnične zmogljivosti:
2.3.1. ponudnik mora zagotoviti mehanizacijo za izvedbo vodogradbenih del in
mostov, in sicer najmanj: bager goseničar
80 kW (2 kom), rovokopač 65 kW (1 kom),
valjar za zemljine 50 kW (1 kom), kamion
prekucnik 8 m3 (4 kom), mehanizacija za
prevoz in vgrajevanje betona (črpalka, vibrator, avtomešalec – 2 kom), črpalka potopna
8 kW (2 kom), agregat 20 kW (1 kom), žaga
motorna 3 kW (2 kom).
2.4 Kadrovske zmogljivosti:
2.4.1. zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila,
kar je opredeljeno v tč. 2.5.1, v obdobju
zadnjih 5 let.
2.5. Reference:
2.5.1. ponudnik je v obdobju zadnjih pet
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
en istovrsten posel kot je predmet naročila,
to je izgradnja AB obrežnih zidov višine nad
2,5 m, ureditev struge na vodotoku širine
dna nad 7 m (izgradnja kamnitih pragov),
izgradnja obrežnih zavarovanj (kamen v betonu) in izgradnja AB mostov svetlega razpona min 9 m (lahko na različnih gradbiščih)
v vrednosti vsaj 60% ocenjene vrednosti
tega naročila, povečane za DDV,
2.5.2. podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
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Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
zgoraj zahtevanih potrdil in izpisov ali pa
taka potrdila ne zajemajo vseh primerov
iz gornjih pogojev, jih ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno
ali trgovinsko zbornico) ali s pisno izjavo,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali Potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja
(samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50
milijonov SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4113-28/2006/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 10995 7141998 – 25112005 z navedbo
»plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad« – »Sušica v Podbočju«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za pripravo in vodenje investicij, Oddelek za vodno infrastrukturo, Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-15317/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/22-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova fasade, balkona in strehe na
objektu Jurčičev trg 3, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jurčičev trg 3.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade, balkona in strehe na objektu Jurčičev trg 3, Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT;
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročniki bo izvedena dela plačevali po
začasnih obračunskih situacijah in končni
obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni,
– MOL v roku 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
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 likvi

dacijski 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 mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
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ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-229.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 do
12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 23. 10. 2006 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje/soba 103, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana

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 023/2006-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 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 15. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 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: 26. 5. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-15363/06
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 – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-90, 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.1.1) 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: RTV 023/2006-1L-ODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dograditev strukturiranega ožičenja in
dobava pasivne mrežne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.07.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 9. 2006 v višini 1,000.000 SIT.
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 023/2006.
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 023/2006.
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 023/2006.
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 023/2006.
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 29. 6. 2006.
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 023/2006. Če pa ponudniki kljub temu
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Ob-15392/06
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 – 06/321005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba prenove objekta Gasilske brigade
Ljubljana, Vojkova 19, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Vojkova 19.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
prenove objekta Gasilske brigade, Vojkova
19 – osrednji del objekta – jug, pritličje in I.
nadstropje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 50 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 1,600.000 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: naročniki
bodo izvedena dela plačevali 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
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
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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 mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
– 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 prenovo objektov, v skupni vrednosti pogodbe
nad 80 mio SIT. Upoštevane bodo reference
za zadnji 2 leti. Ponudnik mora predložiti 3
potrjene reference.
– Tabela 2 – Struktura cene;
– Tabela 3 – Referenčna lista kadrov,
ki bodo dela vodili;
– Tabela 4 – Seznam kadrov, ki bodo
dela izvajali.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 410-160/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 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 26. 9. 2006 in/ali 90
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 103.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-239/2006-3
Ob-15393/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
06/321238.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Barjanska cesta: gradnjo mostu in preureditev struge Gradaščice.

57 / 2. 6. 2006 /

4261

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
mostu čez Kozlarjev graben na cesti Črna
vas – Podpeč.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponujene vrednosti javnega naročila (z
DDV) in veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu bo
moral predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% vrednosti
pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60. dan od uradnega prejema mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – predstavnik ponudnika mora imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 10.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 26. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana

ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2003, 2004, 2005) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
za vsak transakcijski račun posebej ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika (brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava
(skladna z vzorcem) o zagotavljanju lastnih
likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o
možnosti najetja posojila v višini prvih štirih
predvidenih obračunov);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam tehničnih zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za izvedbo naročila, ki
izpolnjujejo zahteve, določene v splošnih in
posebnih tehničnih pogojih;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del, ki so predmet javnega naročila;
– reference (dokazilo: potrdila o opravljenih istovrstnih delih, kot je predmet javnega
naročila);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-238/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, sklic na št.
10000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 do 9.
ure.
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Št. 430-238/2006-4
Ob-15394/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, udig,
Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
06/321246.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Barjanska cesta: gradnja mostu in preureditev struge Gradaščice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Barjanska
cesta.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
mostu in preureditev struge Gradaščice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponujene vrednosti javnega naročila (z
DDV) in veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu bo
moral predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbenih del;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% vrednosti
pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60. dan od uradnega prejema mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
treh poslovnih let (2003, 2004, 2005) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
za vsak transakcijski račun posebej ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika (brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava
(skladna z vzorcem) o zagotavljanju lastnih
likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o
možnosti najetja posojila v višini prvih štirih
predvidenih obračunov);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti (dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam tehničnih zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za izvedbo naročila, ki
izpolnjujejo zahteve, določene v splošnih in
posebnih tehničnih pogojih;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del, ki so predmet javnega naročila;
– reference (dokazilo: potrdila o opravljenih istovrstnih delih, kot je predmet javnega
naročila);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-238/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, sklic na št.
10000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo

javno – predstavnik ponudnika mora imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 9.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 26. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15444/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana-si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-33, faks 01/306-44-07,
elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/320936.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela v pritličju in rušenje prizidka
v Zdravstvenem domu Bežigrad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Bežigrad,
Ljubljana, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od vrednosti
pogodbe ob primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
2. izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Terminski plan izvedbe del
Ponudnik mora pripraviti terminski plan
izvedbe, prikazan v delovnih dnevih do dokončanja vseh pogodbenih del.
Rok za dokončanje pogodbenih del je
150 koledarskih dni po podpisu pogodbe in
uvedbi v delo.

– Tabele:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
– tabela struktura cene,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili s
strokovnimi življenjepisi in kopijami strokovnih izpitov,
– tabela kadrov, ki bodo dela izvajali.
– Izjava zavarovalnice.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, posebne gradbene uzance.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 80,
2. garancijski rok 10,
3. reference 10.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-1/2006-9.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico uporabe 89. člena ZJN-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15491/06
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.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/8-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova fasade in strehe na objektu
Emonska 12, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Emonska 12.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in strehe na objektu Emonska 12,
Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanj zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 500.000 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: naročniki
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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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 mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
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c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-230.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2006 do
12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 28. 10. 2006 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 13.20; Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 103.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-345/2006-3
Ob-15523/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Boris Hren, Vojkova cesta št. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-02, faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS – 826/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija vročevodnega omrežja v vojašnicah Slovenska Bistrica in Maribor.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenska Bistrica, Maribor.
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: obseg
del je razviden in naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julij/avgust 2006 in konec
september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: podrobneje so opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– odločba pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, določene z zakonom;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– podatki o finančnem stanju podjetja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
– izjava banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe
in bančno garancijo za pravočasno odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati morajo naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 3. 7.
2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 14. uri; Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži podpisano izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži podpisan seznam treh
primerljivih gradenj objektov v zadnjih petih
letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako gradnjo objekta,
ki jo ponudnik v obrazcu navaja, v nasprotnem primeru reference ne bodo priznane.
13. da predloži podpisan seznam ključnega tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži podpisan seznam podizvajalcev;
15. da predloži podpisane osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži podpisane izjave podizvajalcev;
17. da predloži podpisano izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži podpisan terminski in finančni plan izvedbe, prikazan v delovnih
dnevih, do dokončanja vseh pogodbenih
del;
19. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob sklenitvi
pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil
brezpogojno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob končnem
obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

Št. 66305-10/2006/2
Ob-15525/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak, Kot
nikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-50, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kontaktna oseba: Viš
nja Delak, u.d.i.a., Slovenska 54/I, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-75-50,
faks 01/369-75-64, elektronska pošta:
visnja.delak1@gov.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela
ter zunanja ureditev pri gradnji Malega
doma Barje v Škofljici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Škofljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter zunanja
ureditev pri gradnji Malega doma Barje v
Škofljici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vred
nosti.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Proračun
Republike Slovenije; rok plačila 60 dni po
prevzemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali 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 ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava ponudnika, 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 ponudnik
sedež.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima 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 dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2005 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2005 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2005
večji od ponudbene vrednosti.
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
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. 5. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66305-38/2006/3
Ob-15526/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak, Kot
nikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-50, faks 01/369-75-64, elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kontaktna oseba: Viš
nja Delak, u.d.i.a., Slovenska 54/I, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-75-50,
faks 01/369-75-64, elektronska pošta:
visnja.delak1@gov.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija obstoječega objekta in gradnja prizidka za Varstveno delovni center
Polž, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter zunanja
ureditev pri adaptaciji obstoječega objekta
in gradnji prizidka v Varstveno delovnem
centru Polž, Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Proračun
Republike Slovenije; rok plačila 60 dni po
prevzemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
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je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali 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 ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava ponudnika, 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 ponudnik
sedež.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima 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 dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2005 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2005 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2005
večji od ponudbene vrednosti.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;

8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži podpisano izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži podpisan seznam treh
primerljivih adaptacij in/ali gradenj objektov
v zadnjih petih letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako gradnjo objekta, ki
jo ponudnik v obrazcu navaja, v nasprotnem
primeru reference ne bodo priznane.
13. da predloži podpisan seznam ključnega tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži podpisan seznam podizvajalcev;
15. da predloži podpisane osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži podpisane izjave podizvajalcev;
17. da predloži podpisano izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži podpisan terminski in finančni plan izvedbe, prikazan v delovnih
dnevih, do dokončanja vseh pogodbenih
del;
19. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob sklenitvi
pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil
brezpogojno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob končnem
obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun št.
01100-6030307576.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
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. 5. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 260506
Ob-15528/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestno gledališče Ljubljansko, kontaktna oseba: Marijana Jaklič-Klanšek, Čopova 14,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/425-82-22;
251-14-88, faks 01/251-70-44, elektronska
pošta: marijana.klansek@mgl.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN I./2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: poslovna stavba Mestnega
gledališča Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.23.00-9, dodatni predmeti:
45.21.23.22-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedbena dela obsegajo:
– rušenje predelnih sten, spuščenih stropov ter finalnih trakov,
– zamenjava oken,
– izvedba suhomontažnih predelnih sten
in spuščenih stropov,
– izvedbe finalnih tlakov,
– izvedba jakotočnih in šibkotočnih električnih instalacij,
– izvedba ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: adaptacija 650 m2 v 3. nadstropju
in 288 m2 v 4. nadstropju poslovne stavbe
mestnega gledališča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 10. 7. 2006 in konec
15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT;

– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti brez DDV. Izbran izvajalec bo moral ustrezno garancijo izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV.
Garancijo bo moral izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji. Rok trajanja garancije
mora biti en dan daljši kot bo garancijski rok,
ki bo določen v pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje.
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
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;
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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
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
– da predloži poročilo pooblaščenega
revizorja;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Poročilo ne sme biti starejše od 30
dni všteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
– da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvajal podobna dela in ima priporočilo o
strokovni in kvalitetni izvedbi del;
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
– da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju;
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
– da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 5 objektov v zadnjih treh
letih);
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
– da je ponudnik sposoben delo opraviti
v dogovorjenem roku;
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe.
– da bo ponudnik dela izvedel v skladu s
pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
– da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev;
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
– da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev.
Dokazilo: izjava ponudnika o poravnanih
obveznostih do podizvajalcev.
– ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo,
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katera dela bodo izvajali podizvalalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce le v
soglasju z naročnikom;
Dokazilo: seznam ponudnikovih podizvajalcev.
Da je ponudnik kvalitetno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjih pogodb.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov, Zakon o varnosti in zdravju
pri delu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena 90%,
– rok 5%,
– referenca 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT in 20% DDV.
Pogoji in način plačila: na račun MGL:
01261-6030356335 pri UJP Dunajska 25,
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006 do 12.
ure; vsak delavnik med 8. in 12. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 13. uri v poslovnih prostorih MGL.
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. 5. 2006.
Mestno gledališče Ljubljansko
Ob-15530/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-132,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta:
marija.prasin@crnomelj.si, internetni naslov: www.crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija cerkve sv. Duha in trga
v Črnomlju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Črnomelj, Ulica Mirana
Jarca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500, 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, inštalacijska, obrtniška dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 7. 2006, konec 2. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica in menična izjava v vrednosti 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 90 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: splošni pogoji po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih ter v skladu s pogoji
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne
dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 30. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01217-0100015850 s pripisom Za razpisno
dokumentacijo: rekonstrukcija cerkve sv.
Duha in trga v Črnomlju.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 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. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 9.30; sejna soba Občine Črnomelj.
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. 5. 2006.
Občina Črnomelj

Ob-15531/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacijskega omrežja v Puconcih – V. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Puconci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 90%,
2. garancijski rok – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35205-26/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: razpisna dokumentacija
– kanalizacija Puconci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 11.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Puconci, Puconci 80 –
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: 26. 5. 2006.
Občina Puconci

Pogoji in način plačila: po predložitvi dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
01244-0100014236, s pripisom javni razpistelovadnica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006 do 9. ure,
v tajništvu Občine Kanal ob Soči.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006 ob
10. uri; sejna soba Občine Kanal ob Soči.
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: 26. 5. 2006.
Občina Kanal ob Soči

Ob-15534/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Nives
Prijatelj, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: obcina.kanal@obcinakanal.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: Občina
Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Matejka
Maver, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: obcin.kanal@obcina-kanal.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja telovadnice OŠ Deskle.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Deskle.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno-obrtniška dela, strojne in električne
instalacije, zunanja ureditev – komunalna
oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% vrednosti pogodbenih del,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% vrednosti
izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60. dan od prejema potrjene obračunske situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob-

nosti: ponudnik mora izpolnjevati obvezne in
nekatere druge pogoje, ki jih določata 42. in
42.a člen Zakona o javnih naročilih (ZJN-1UPB1, št. 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki je predmet naročila,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjavo ponudnika,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v stečaju, prisilni
poravnavi ali likvidaciji,
– potrdilo, ki ga izda pristojni organ, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, v kateri ima
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1/P, če je ponudnik gospodarska družba, BON-1/S in letno poročilo za leta 2004 in 2005 podpisano s
strani AJPES, če je ponudnik samostojen
podjetnik,
– izjava o povprečnem letnem prihodku;
povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih dveh let (2004, 2005) mora
izkazovati vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV,
– izjava da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih
poslovnih računov,
– izjava ponudnika o poravnanih zapadlih obveznostih, iz katere je razvidno, da
ima ponudnik poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedb gradenj v zadnjih dveh
letih,
– izjava ali potrdilo o uspešno realiziranih vsaj treh podobnih objektih po vrednosti
s področja visokih gradenj v zadnjih petih
letih, katere potrdi predstojnik ali zakoniti
zastopnik kupca – naročnika; kadar to ni
mogoče zadostuje izjava o času in kraju
izvršitve dela,
– izjava za vodilno tehnično osebje, ki
bo na gradbišču, da je v rednem delovnem razmerju pri ponudniku, da ima urejeno
članstvo v Inženirski zbornici in opravljen
strokovni izpit ter ustrezne reference vsaj
na dveh podobnih objektih visokogradnje po
vrednosti v zadnjih petih letih,
– izjava ponudnika o strokovni, kadrovski
in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega
obsega del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 24.000 SIT.

Stran

Št. 40/06
Ob-15541/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: dr.
Alojz Križman, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386(0)2/250-82-70,
faks +386(0)2/250-82-73, elektronska pošta: alojz.krizman@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIM zasnove in vodenje
investicij d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Bertoncelj, udia, Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386(0)2/220-15-82,
faks +386(0)2/251-05-73, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna oseba: Ivanka
Plavčak, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386(0)2/220-15-82, faks
+386(0)2/251-05-73, elektronska pošta:
ivanka.plavcak@zim.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIM
zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, udia,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386(0)2/220-15-82, faks
+386(0)2/221-05-73, elektronska pošta:
matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: Športno turistični center
– osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih del, dela obrtniških
in instalacijskih del, izvedba hišnih priključkov in okolja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor – Ljudski vrt,
Mladinska ulica 29, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost razpisane faze izvedbe del je
vključno z DDV 2.263,000.000 SIT, oziroma
9,443.331,66 EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 7. 2006, konec
31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, o izdaji nepreklicne garancije v višini
10% pogodbene vrednosti del, za dobro in
pravočasno izvedbo razpisanih del;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, o izdaji nepreklicne garancije v višini
5% pogodbene vrednosti za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje investicije in plačilni pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt – pogodba – o
skupni izvedbi javnega naročila, oziroma
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– redni izpisek iz sodnega registra;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
ga izdaja pristojni organ države ponudnika,
ki ni starejši od 60 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, ali drugega organa države ponudnika, ki vodi tovrstno evidenco, ki ne sme
biti starejše od 90 dni, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco;
– potrdilo pristojnega organa, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je, prenehanje ponudnikovega
poslovanja. Potrdilo ne sme biti starejše od
90 dni;
– potrdilo pristojnega organa, da ponudnik ni bil v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo
ne sme biti starejše od 90 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila, v zadnjih petih letih, katerih vrednost vključno z DDV je najmanj
800,000.000 SIT oziroma 3,338.340,84
EUR;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave);
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3.
2006, Ob-8508/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
ZIM, d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor, št.
25100-9700054187 pri Probanki, d.d., Maribor – s pripisom Ljudski vrt.
Za nakazilo izven Slovenije: Probanka, d.d., Maribor, SWIFT: PROBSI2X, ZIM,
d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor, Slovenija, IBAN: SI5625100-9700054187.
Tuji ponudniki iz držav EU so oproščeni
DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša
16.667,67 SIT oziroma 69,55 EUR. 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.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki osebno prevzamejo vsak delovnik od 8. do 12. ure na
naslovu pooblaščenega razpisovalca. Razpisovalec bo razpisno dokumentacijo vsem,
ki bodo vplačali stroške – in ne bodo prevzeli le-te osebno – poslal z redno pošto.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2006
ob 13. uri; Maribor, Zveza mariborskih športnih društev Branik, Mladinska ulica 29, sejna soba I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-15542/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-14,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta: stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja meteorne kanalizacije za naselje Blejska Dobrava. Meteorna kanalizacija
poteka po vaški cesti do križišča. Tam je
obstoječi odprti kanal, do železniške proge
Jesenice-Nova Gorica. Kanal jo prečka po
obstoječem a trenutno zasutem propustu.
Tu se bo kanal razbremenjeval v ponikovalnik. Na drugi strani propusta gre kanal po
polju in se naveže na obstoječi raztežilnik
– usedalnik in na obstoječo meteorno kanalizacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija izgradnje meteorne kanalizacije je naselje Blejska Dobrava
na Jesenicah.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
se bodo izvajala v letu 2006 in 2007. V letu
2006 je predvidena izgradnja kanala – prepusta čez železniško progo Jesenice–Nova
Gorica do že zgrajenega jaška na parkirišču
Blejska Dobrava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja za istovrstna dela
– seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 60 točk,
2. reference 20 točk,
3. garancijski rok 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-70/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43007006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 14. uri; sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Naročnik si pridržuje pravico:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Občina Jesenice

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-71/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43007106.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 9. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Naročnik si pridržuje pravico:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Občina Jesenice

Ob-15543/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24, faks 04/586-92-16,
elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si,
internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-75,
faks 04/586-92-16, elektronska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija Zoisove graščine »Pristava«
v Javorniškem Rovtu na Jesenicah – I.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje sanacije je v
naselju Javorniški Rovt na Jesenicah–Dom
Pristava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnih del v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).

Stran

Ob-15544/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
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oseba: Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-14,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta: stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zunanja ureditev Kasarne Stara Sava.
Območje ureditve je na eni strani mosta, ki
teče preko Rak in se povezuje s Trgom 1.
in je v večji meri tlakovan, saj je namenjen
sejemskim dejavnostim, vsakodnevnemu
druženju različnih starostnih skupin obiskovalcev in manjšim prireditvam, vezanim na
dejavnost glasbene šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območja Stara Sava se
nahaja v Občini Jesenice, Cesta Franceta
Prešerna, na območju starega mestnega
jedra – območje Stare Save.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/504,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnih del v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
20. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
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– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja za istovrstna dela
– seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 60 točk,
2. reference 20 točk,
3. garancijski rok 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-77/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43007706.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22 6. 2006 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
13. uri; sejna soba Občine Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Naročnik si pridržuje pravico:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Občina Jesenice
Ob-15571/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,

elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste R3-732 Tabor–Ojstriška vas–Kapla.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 8259 cesta R3-732
Tabor–Ojstriška vas–Kapla.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
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: 300 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 drža-
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ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 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: 29. 6. 2006 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet

dnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem

– 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: 29. 6. 2006
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 60,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15572/06
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:
rekonstrukcija mostu čez Klis na Vrhniki
na R2-409/0301.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0301 R2-409 Vrhnika–Logatec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.00-3.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 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 ponu-
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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 29. 6. 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: 29. 6. 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: 29. 6. 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 68,700.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15574/06
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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Brebovščico v Todražu na R2-407/1144.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1144 cesta R2-407
Gorenja vas–Ljubljanica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.10-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 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:
– 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 29. 6. 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: 29. 6. 2006 do 11.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 80,200.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 12. 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: 26. 5. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-15576/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000227.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova in posodobitev razsvetljave v
pokritem vkopu v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba rekonstrukcije
razsvetljave v pokritem vkopu Maribor zajema izdelavo PZI projekta in izvedbo rekonstrukcije razsvetljave v:
– objektu VA 0127 – desno, dolžine ca.
338 m in
– objektu VA 0126 – levo, dolžine ca.
248 m.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.93-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
rekonstrukcije razsvetljave v pokritem vkopu
Maribor zajema izdelavo PZI projekta in izvedbo rekonstrukcije razsvetljave v:
– objektu VA 0127 – desno, dolžine ca.
338 m in
– objektu VA 0126 – levo, dolžine ca.
248 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del:
– PZI – 3 tedne po prejemu obvestila
inženirja, da lahko prične z deli,
– izvedba rekonstrukcije – 3 mesece po
prejemu obvestila inženirja, da lahko prične
z deli.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,750.000 SIT z veljavnostjo najmanj

142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
istovrstnih del, kot je predmet javnega naročila (izvedba javne razsvetljave in elektro
in strojna oprema predorov na AC ali HC), 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: 2006/000227.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz
držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 25.000 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
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Št. 110-1/06
Ob-15577/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000238.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0651 Kozarje–Brezovica od km
0.000 do km 2.050 in na A2/0115 razcep
Kozarje krak »C« od km 0.500 do km
1.000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na odseku AC A1/0651 Kozarje–Brezovica od km 0.000 do km 2.050 in
na A2/0115 razcep Kozarje krak »C« od km
0.500 do km 1.000.
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 AC
A1/0651 Kozarje–Brezovica od km 0.000 do
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km 2.050 in na A2/0115 razcep Kozarje krak
»C« od km 0.500 do km 1.000.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 25 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 10,035.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– 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 (rekonstrukcija, obnova
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: 2006/000238.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki
iz držav EU so oproščeni DDV, zato pla-
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čajo ceno brez DDV, ki znaša 8.333 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 dokumnetacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 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: 6. 7. 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: 26. 5. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-15586/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gorišnica, kontaktna oseba: Matevž Cestnik, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, Slovenija, tel. 02/743-11-11, faks
02/743-11-20, elektronska pošta: Obcina.gorisnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vrtec v Cirkulanah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Cirkulane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 5. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR št.
01228-0100016863.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 7. 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: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Gorišnica.
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. 5. 2006.
Občina Gorišnica
Št. 0137/06
Ob-15744/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Raiffeisen leasing d.o.o., kontaktna oseba: Franci Veber, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-62-54,
faks 01/241-62-68, elektronska pošta: franci.veber@raiffeisen-leasing.si, internetni naslov: www.rl-sl.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture v OLN Jedinščica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Raiffeisen leasing d.o.o., Ljubljana je na
podlagi pogodbe z Mestno občino Novo
mesto prevzel obveznost izgradnje javne komunalne infrastrukture v sklopu
občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem
mestu.
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Obseg oziroma vsebina del se lahko
do sklenitve pogodbe zmanjša (sporazumi s posameznimi upravljavci komunalnih vodov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gotna vas, Novo mesto
– OLN Jedinščica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost razpisanih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del po projektantskem predračunu znaša 250,000.000 SIT brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala do 25. 7.
2006 do 25. 12. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000 SIT,
veljavno še mesec dni po preteku pogodbenega roka,
– izjava banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
20,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih mesečnih situacijah z rokom
plačila 60 dni od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudnik nastopa
s podizvajalci, je potrebno za vsakega podizvajalca priložiti vsa zahtevana potrdila kot
za glavnega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da 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 ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran ter
da so skupni prihodki ponudnika v letu 2005
znašali vsaj 1.000,000.000 SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000 SIT,
veljavno še mesec dni po preteku pogodbenega roka,
– izjavo banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
20,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih treh letih opravil najmanj dve investiciji nizkih gradenj in
ima zanje potrdila naročnika o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Upoštevana bodo dela na nizkih gradnjah v višini najmanj 150 milijonov SIT,
– seznam izobrazbene in strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča in ostalih delavcev, kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– izjava, da ni dal zavajajočih podatkov.
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: 4. 7. 2006, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR pri Raiffeisen Krekovi banki št. 24201-9004458664.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
ob 10. uri, Raiffeisen leasing d.o.o., Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2006.
Raiffeisen leasing d.o.o.

– da je v zadnjih treh letih opravil najmanj dve investiciji nizkih gradenj in ima
zanje potrdila naročnika o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe.
Upoštevana bodo dela na nizkih gradnjah v
višini najmanj 150 milijonov SIT,
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev, kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji,
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od potrditve računa,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000 SIT,
veljavno še mesec dni po preteku pogodbenega roka,
– izjava banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
20,000.000 SIT,
– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in
proučitvi projektne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence o registraciji oz. potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki ga
izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz sodne ali druge uradne evidence, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču,
zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni,
– potrdili, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne
obveznosti, zapadle do dneva dviga potrdila
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdili izdata pristojni davčni urad
in carinska uprava, potrdili ne smeta biti
starejši od 30 dni,
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran ter
da so skupni prihodki ponudnika v letu 2005
znašali vsaj 1.000,000.000 SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od potrditve računa,

Stran

Storitve
Ob-15509/06
Preklic
Obvestilo o objavi javnega naročila Izvedba komunalne infrastrukture: interna cesta, vodovod, kanalizacija, električni dovod,
informacijski vodi, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006, stran 4083,
Ob-14675/06, se razveljavi.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-15141/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Medvode/OŠ Preska/OŠ Pirniče/OŠ Vodice/OŠ Simona Jenka Smlednik, kontaktna
oseba: Martina Kutnar, Ostrovrharjeva 4/
Preška cesta 22/Zg. Pirniče 37/b/Ob šoli
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2/Smlednik 73, 1215/1217 Medvode/Vodice/
Smlednik, Slovenija, tel. 01/361-27-27/36126-36/362-11-40/361-93-20/833-22-81, faks
01/361-92-93/361-11-40/361-71-25/362-1140/361-93-20/833-22-81.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: občasni prevozi šolskih
otrok.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje občasnih prevozov šolskih otrok
(športni, kulturni, naravoslovni dnevi, ekskurzije) za potrebe naročnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: glede na potrebe naročnikov in predviden šolski program.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1, storitve, številka kategorije 2, predmet: storitve
kopenskega prevoza.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje občasnih prevozov šolskih otrok za
potrebe naročnikov v obdobju od 1. 9. 2006
do 31. 12. 2008. Ocenjena vrednost za vse
naročnike skupaj in za celotno obdobje oddaje naročila znaša 34 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok
najmanj 30 dni po uradnem datumu prejema
računa, po vsakem opravljenem prevozu.
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 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: pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1, poleg tega še Zakon o prevozih v
cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu,
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Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (licenca za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu),
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– 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 BON
1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki
vodi ponudnikove transakcijske račune,
– potrdilo DURS o poravnanih prispevkih
in davkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi občasne
prevoze šolskih otrok, ko bodo naročniki to
potrebovali,
– da ponudnik za prevoz šolskih otrok
zagotavlja vozni park v skladu z veljavnimi
predpisi,
– da ima ponudnik ustrezno usposobljene voznike, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz
otrok v cestnem prometu,
– da ima ponudnik reference s področja
prevozov šolskih otrok,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se
vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. stalen popust,
3. plačilni rok,
4. dodatne ugodnosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06-4/06-5/06-21/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 05/06,

po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za pravočasno, če prispe 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. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 16. uri; OŠ Pirniče, Zgornje Pirniče 37/b,
1215 Medvode.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
OŠ Medvode/OŠ Preska/OŠ Pirniče/
OŠ Vodice/OŠ Simona Jenka Smlednik
Ob-15158/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 52-2006/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PJS – MAPS Vzdrževanje sistemske programske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: uprava Pošte Slovenije,
uprave poslovnih enot in poštne poslovalnice po potrebi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Opis storitve
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Svetovanje (ure)
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
– prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 2. 9.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko
ugotovil ponudnikov status (npr. ekskluzivni
ponudnik).
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 7. 2006 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.

– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za predmet, ki je
predmet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je prenehanje 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 ponudnik sedež,
– 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 Republiki Sloveniji
tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Pogoji: povprečni letni promet ponudnika
v zadnjih dveh letih je najmanj 15,0 mio SIT
z DDV. Prikazana so likvidna sredstva oziroma prikazana je možnost najetja kredita
v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih
situacij.
Dokazila:
Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji predložijo: obrazca BON 1 in BON
2 ali BON 1/P, podatke iz bilance stanja in
iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 in
2005 (fotokopija ali izvlečki iz bilance za leto
2005), poročila revizorja ter potrdila o plačilni sposobnosti pri vseh bankah, pri katerih
imajo odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2004 in 2005 (potrjene s strani pristojne izpostave DURS) ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2
poslovnih letih in s katerimi bodo dokazali izpolnjevanje pogoja iz točke III.2. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Pogoj:
– izdelava vsaj treh poročil o vplivih na
okolje v zadnjih petih letih kot glavni izvajalec za državne lokacijske načrte. Reference
je potrebno dokazati s potrdili naročnikov,
– ponudnik je zagotovil ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje določene z zakonodajo za opravljanje razpisanih storitev,
imajo ustrezne izkušnje na podobnih projektih in so potrebni za izvedbo tega javnega
naročila, pogoj:
1. navedel je vsaj enega strokovnjaka,
ki bo imenovan s strani ponudnika za odgovornega vodja naloge ter izkazuje delovne
izkušnje iz področja predmetnega javnega
naročila, ima pooblastilo MOP za okoljskega
izvedenca, pri čemer je lahko ta strokovnjak
tudi eden od strokovnjakov, navedenih pod
točko 2, 3 ali 4;
2. navedel je vsaj enega strokovnjaka s
področja varstva okolja (onesnaženost zraka, klimatske spremembe, hrup, tla, vode
(kvaliteta in vodni režim površinskih in podzemnih vod s posebnim poudarkom na va-

Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov pošljete po faksu na št.
02/449-23-79. Če si ponudnik sam natisne
razpisno dokumentacijo s spletne strani naročnika www.posta.si, razpisne dokumentacije ni potrebno plačati.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 12. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 26812-2/2006
Ob-15287/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Maksimiljan Dolinšek, Kopitarjeva ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-60, faks
02/234-1452, elektronska pošta: maksimiljan.dolinsek@azp.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,
– oseba javnega prava.
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:
izdelava okoljskega poročila za celovito
presojo vplivov na okolje za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge
Pragersko-Hodoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Železniška proga Pragersko–Središče–državna meja na odseku
Pragersko-Ormož in Ormož–Murska Sobota–Hodoš–državna meja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v sklopu izdelave državnega lokacijskega načrta
za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške
proge od Pragerskega do Hodoša je potrebno izdelati okoljsko poročilo, ki bo osnova za
izvedbo postopka celovite presoje vplivov na
okolje (CPVO) skladno z ZVO-1, ZON-UPB2
in veljavnimi podzakonskimi predpisi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sredstva
za financiranje javnega naročila so predvidena v predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije
za železniški promet Republike Slovenije iz
naslova kreditov, najetih v letih 2006–2010.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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rovanju vodnih virov), področje gozdarstva
in kmetijstva;
3. navedel je vsaj enega strokovnjaka s
področja varstva narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot (zahtevani eksperti za indikatorske vrste, ki jih je možno
pričakovati na obravnavanem območju glede na javno dostopne podatke) in
4. navedel je vsaj enega strokovnjaka s
področja varstva kulturne dediščine,
V primeru skupne ponudbe se izpolnjevanje pogoja ugotavlja skupno, s seštevanjem, upoštevajo se tudi strokovnjaki podizvajalcev.
Kot primerni strokovnjaki se bodo upoštevali tisti strokovnjaki, ki so v zadnjih 5
letih izvajali podobne naloge kot so predvidene s tem razpisom, so sodelovali pri
izdelavi vsaj treh poročil o vplivih na okolje
in imajo univerzitetno izobrazbo iz področja,
ki ga pokrivajo.
Dokazila:
– seznam referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu s področja
predmeta javnega naročila v zadnjih petih
letih;
– seznam referenc podizvajalcev s področja predmeta javnega naročila v zadnjih
petih letih, kolikor jih ponudnik v ponudbi
navaja. Tudi od podizvajalcev se zahteva,
da priložijo k ponudbi referenčne izjave naročnikov. V primeru sklenitve pogodbe, bodo
isti podizvajalci tudi imenovani v pogodbi
med naročnikom in poslovodečim izvajalcem;
– spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta javnega
naročila;
– podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oziroma reference v zadnjih petih
letih.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-21334/05 z dne 29. 7.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
Cena: 16.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS,
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2006
ob 10. uri, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-15288/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktni osebi: Ivan
Vidovič, Asja Stropnik, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98, 02/748-29-44, elektronska pošta:
ivan.vidovic@ptuj.si, asja.stropnik@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev
v osnovne šole v Mestni občini Ptuj za
šolski leti 2006/07 in 2007/08.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Mestne občine Ptuj.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev se lahko izvajajo kot pogodbeni ter
kot javni in posebni linijski prevozi. Obseg
in čas relacij je opisan v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z DDV z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe, izjava
ponudnika o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Naročnik bo račun poravnal 30 dan po prejemu od šole potrjenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazovati
usposobljenost in sposobnost za izvedbo
javnega naročila skladno z 42., 42a. 45.
in 46. členom ZJN – 1 in izpolnjevati tudi
druge pogoje, ki so določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da
izpolnjujejo pogoje za udeležbo tudi njegovi
podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,

– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV z
rokom veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu,
– seznam in licence za vozila in drugi
podatki za vozila in voznike iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja tehnične, finančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakonom o varnosti cestnega pro
meta,
– Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok,
– Pravilnikom o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: oprti.
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. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 7. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ptuj, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg1/III, 2250
Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Mestna občina Ptuj
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Železniki, kontaktna oseba:
Martina Logar, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: martina.logar@obcina.zelezniki.si, internetni naslov: www.zelezniki.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: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Železniki za šolsko
leto 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Železniki v šolskem letu 2006/2007,
2007/2008 in 2008/2009. Naročilo bo oddano samo za šolsko leto 2006/2007, ob
predpostavki gospodarnosti in zagotovitvi proračunskih sredstev po letih pa
bo pogodbo možno podaljšati za celotno
razpisano obdobje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Železniki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1) Nomenklatura: relacija 1.
2) Kratek opis: Zabrekve–Topolje–Selca–Železniki–Zabrekve.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 02
1) Nomenklatura: relacija 2.
2) Kratek opis: Kališe–Selca–Lajše–Selca–Železniki–Kališe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 03
1) Nomenklatura: relacija 3.
2) Kratek opis: Golica–Selca–Železniki–Golica.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 04
1) Nomenklatura: relacija 4.
2) Kratek opis: Ojstri Vrh–Smoleva–Železniki–Ojstri Vrh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006.
Sklop št. 05
1) Nomenklatura: relacija 5.
2) Kratek opis: Potok–Železniki–Potok.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 06
1) Nomenklatura: relacija 6.
2) Kratek opis: Prtovč–Podlonk–Železniki–Prtovč.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 07
1) Nomenklatura: relacija 7.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo,
– izpis iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen,
– izjava ponudnika, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, iz katerega izhaja, da je ponudnik
poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1 in BON 2 (ne starejše od 30
dni) in podatke o solventnosti, izdane od
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike pa davčna
napoved za leto 2005 (vključno z bilanco
stanja in izkazom uspeha), potrjeno s strani pristojne izpostave DURS ter podatke o
solventnosti, izdane od poslovne banke (ne
starejše od 30 dni).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
V skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1-dokazila in način predložitve so navedena v
razpisni dokumentaciji:
– licenca za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa, seznam vozil in
voznikov, s katerimi ponudnik razpolaga, in
seznam vozil in voznikov, s katerimi bo izvedel javno naročilo v občini Železniki (priložiti
fotokopije prometnih dovoljenj in dokazila o
poklicnih izkušnjah voznikov).
Ponudnik mora dokazati, da je sposoben
izvesti javno naročilo:
– izjava, da je kadrovsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo,
– izjava, da je v zadnjih treh letih že
opravljal storitve prevoza otrok in seznam
najvažnejših prevozov skupin otrok, v zadnjih treh letih,
– izjava o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika,
– izjava o razpolaganju oziroma pridobitvi zadostnega števila vozil in zadostnega
števila voznikov, ki izpolnjujejo pogoje, do-

2) Kratek opis: Davča – prevozi za podružnico Davča.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 08
1) Nomenklatura: relacija 8.
2) Kratek opis: Martinj Vrh–Železniki–
Martinj Vrh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 09
1) Nomenklatura: relacija 9.
2) Kratek opis: Dolenja vas–Selca–Železniki–Dolenja vas.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 10
1) Nomenklatura: relacija 10.
2) Kratek opis: Dražgoše–Rudno–Železnik–Dražgoše.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 11
1) Nomenklatura: relacija 11.
2) Kratek opis: Spodnje Danje–Sorica–
Zali Log–Železniki–Spodnje Danje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
Sklop št. 12
1) Nomenklatura: relacija 12.
2) Kratek opis: Davča–Železniki–Davča.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 9. 2006, dobava:
25. 6. 2009.
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: 1. 9. 2006 in/ali konec:
25. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 30. 9. 2006, če vrednost ponudbe presega 30 mio SIT (brez DDV),
– originalna menica in plačilni nalog z
izjavo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 30. 9.
2006, če je vrednost ponudbe pod 30 mio
SIT (brez DDV),
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbenega zneska in z veljavnostjo 30
dni po poteku pogodbe, če vrednost ponudbe presega 30 mio SIT (brez DDV); s
podaljšanjem pogodbe za naslednje šolsko
leto je potrebno podaljšati tudi veljavnost
bančne garancije,
– originalna izjava prijavitelja, da bo dostavil menico in plačilni nalog za dobro izvedbo del v roku 15 dni od prejema sklepa
o izbiri, v primeru, da je vrednost ponudbe
pod 30 mio SIT (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
in sicer 30. dan od dneva uradno prejetega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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ločene v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok,
– izjava o tehnični brezhibnosti in opremljenosti vozil v skladu s Pravilnikom o
oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1-UPB3,
Ur. l. RS, št. 26/05), Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.
l. RS, št. 110/04 in 67/05) ter druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet
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.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-3-S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno na sedežu občine naročnika po predhodnem plačilu dokumentacije na transakcijski račun naročnika št.:
01346-0100007492, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom: javni razpis – izvajanje
šolskih prevozov. Razpisna dokumentacija
je na voljo v sprejemni pisarni Občine Železniki vsak delovnik od 8. do 14. ure, v sredo
do 16. ure, ob predložitvi potrdila o plačilu
zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: da.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2006
ob 10. uri, sejna soba Občina Železniki,
Češnjica 48.
Odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom
javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje oziroma zastopanje ponudnika pri odpiranju ponudb.
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.4) Dodatne informacije: dodatne informacije oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pisno, kolikor jih naročnik prejme
do 19. 6. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Občina Železniki
Št. 350-0004/2006
Ob-15364/06
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 Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca
Šmid, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300, faks 04//51-12-301,
elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300
ali 04/51-12-300, faks 04/51-12-301, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si in mojca.smid@skofjaloka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Mojca Šmid, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300
ali 04/51-12-300, faks 04/51-12-301, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si in mojca.smid@skofjaloka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občina Škofja Loka, kontaktna oseba:
Mojca Šmid, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300 ali
04/51-12-300, faks 04/51-12-301, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si in mojca.smid@skofjaloka.si.
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: 350-0004/2006-ŠMI.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava programa opremljanja na celotnem območju Občine Škofja Loka in izdelava lokacijskih načrtov za zamenjavo
in izgradnjo komunalne infrastrukture v
Občini Škofja Loka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava 1 programa opremljanja zemljišč za
gradnjo na celotnem območju Občine Škofja Loka, 1 program opremljanja zemljišč za
gradnjo na ožjem območju v Občini Škofja
Loka in 13 lokacijskih načrtov s področja
komunalnega opremljanja naselij.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje tekom let 2006 do vključno 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ob oddaji ponudbe predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v vrednosti
10% ponudbene vrednosti brez DDV,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži v
roku 10 dni po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po situacijah, glede na obseg opravljenih
del: najkrajši rok plačila je 60 dni od prejema
potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih

ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevani minimalni kriteriji:
1. kadri firme – ponudnika:
– vodja projekta – članstvo v ZAPS,
licenca P, univ. dipl. inž.,
– odgovorni projektant 1 – članstvo
v IZS, licenca G ali S, univ. dipl. inž. grad.
ali str.,
– odgovorni projektant 2 – članstvo
v IZS, licenca G ali S, univ. dipl. inž. grad.
ali str.,
– odgovorni geodet – članstvo v IZS,
licenca Geo, univ. dipl. inž. geod.,
– odgovorni prostorski načrtovalec –
članstvo v ZAPS, licenca P, univ. dipl. inž.
– ekonomist – univ. dipl. oec.
2. strokovna priporočila firme – ponudnika:
– izdelan državni lokacijski načrt –
predložiti vsaj 3 strokovna priporočila,
– izdelan občinski lokacijski načrt –
predložiti vsaj 3 strokovna priporočila,
– izdelan občinski lokacijski načrt za
komunalno infrastrukturo – predložiti vsaj 1
strokovno priporočilo,
– izdelan geodetski načrt za lokacijski načrt – predložiti vsaj 3 strokovna priporočila,
– izdelan program opremljanja zemljišč za gradnjo – predložiti vsaj 3 strokovna priporočila,
– izdelan program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje cele občine
– predložiti vsaj 1 strokovno priporočilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za opravljanje dejavnosti:
priložiti kopijo izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, z žigom firme, podpisom
odgovorne osebe ter izjavo, da kopija ustreza
originalu;
dokument ne sme biti starejši od 90 dni;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila: predložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, ki je lahko v originalu ali kopiji, z
žigom firme, podpisom odgovorne osebe ter
izjavo, da kopija ustreza originalu;
dokument ne sme biti starejši od 90 dni;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen: predložiti potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco; dokument ne
sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava: priložiti izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
dokument ne sme biti starejši od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni promet ponudnika mora biti večji
od 2-kratne vrednosti ponudbe – predložiti
revidirano bilanco stanja za zadnje poslovno leto;
– dokazilo, da je ponudnik ekonomskofinančno sposoben: potrdilo bank, kjer ima
ponudnik odprte transakcijske račune, o solventnosti ponudnika;
dokument ne sme biti starejši od 30 dni.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o urejanju
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prostora (ZUreP-1) (Ur. l. RS, št. 110/02
(8/03 –popr.)).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 350-0004/2006ŠMI.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006 - razpisna dokumentacija, do 16. 6. 2006 – dopolnilna dokumentacija.
Cena: 80.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 80.000 SIT
je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije nakazati na poslovni račun naročnika
pri Banki Slovenije, št. 01322-0100007116,
sklic na št. 18 76228-7141009-35000406.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 10. uri v mali sejni sobi Občine Škofja
Loka, Poljanska 2, Škofja Loka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Občina Škofja Loka

stojne izpostave Davčnega urada RS; kopija
veljavnega obrtnega dovoljenja;
– fotokopija Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
– fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe z izpolnjenim seznamom in potrjenimi dokazili naročnikov;
– ponudnik mora za vsakega vodjo priložiti: življenjepis (CV), fotokopijo diplome
o zaključku študija, fotokopijo potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu po ZGO-1
ter fotokopijo odločbe IZS, za odgovornega
nadzornika pa tudi fotokopijo delovne knjižice kot dokazilo za delovno dobo ter vsaj eno
ustrezno referenco s področja opravljanja
funkcije inženir s področja FIDIC;
– ponudnik mora priložiti fotokopijo ustrezne zavarovalne police.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; po ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-233/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, sklic na št.
10000-285121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – predstavnik ponudnika mora imeti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 9.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št. 430-233/2006-2
Ob-15395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1.3) 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: št. javnega naročila
06/311237.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje inženiringa (FIDIC) in gradbenega
nadzora po ZGO-1 za Barjansko cesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Barjanska
cesta.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev inženirja in opravljanje gradbenega nadzora.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponujene vrednosti javnega naročila (z
DDV) in veljavnostjo najmanj 120 dni po
poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji – 60. dan od uradnega prejema mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
– proti ponudniku ni uvedene ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
– ponudnik mora izkazati vsaj dve dobro
opravljeni istovrstni storitvi, vrednost vsake
storitve mora presegati znesek 30,000.000
SIT. Storitve morajo biti izvedene v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe;
– ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev skladno z ZGO-1 zaposlene ustrezno usposobljene kadre;
– ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, fizične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 26. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15418/06
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 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 030/2006-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje INTEL-Dell
strežnikov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
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 30 dni po prejemu
računa za mesečni pavšal.
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 030/2006.
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
030/2006.
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 030/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 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. 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Spletna verzija razpisne doku-
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mentacije, 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 030/2006-1L-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 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. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 9. uri; RTV Slovenija – Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV,
Čufarjeva ul. – gradbeni provizorij, 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: 26. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 332/06
Ob-15493/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) 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: javno naročilo za fizično, tehnično
in protivlomno varovanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
fizično, tehnično in protivlomno varovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

74.61.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmet: 74.61.10.00, 74.61.30.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti, z vključenim
DDV. Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene
vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 90 dni od prejema
računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– vse listine za dokazovanje poslovne in
finančne sposobnosti navedene v obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– vse listine za dokazovanje tehničnih
sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da: Zakon o zasebnem
varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2005/S/245-211615 z dne 21. 12.
2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 7. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 10.000
SIT.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006.
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: 18. 7.
2006 ob 11. uri, v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14,
Ljubljana.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-15512/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: 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.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-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: izdelava projektne dokumentacije
za 13 mejnih prehodov – Sečovlje, Babno
polje, Petrina, Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje, Podplanina,
Razkrižje, Zgornji Leskovec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila so naslednje
storitve:
1. Priprava projektne dokumentacije,
ki zajema izdelavo:
IDZ – idejne zasnove,
IDP – idejni projekt,
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,

PZI – projekt za izvedbo,
PZR – projekt za razpis;
2. Izvedba projektantskega nadzora v
času gradnje objektov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.20.00.00-4, dodatni predmet(-i):
74.22.40.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
V primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni okvir za
poznejša naročila: 6 mesecev od oddaje
naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek avgusta 2006 in zaključek oktobra
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 7,000.000 SIT z veljavnostjo do
29. 10. 2006 ter izjava banke, da bo ponudniku, v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo še 60
dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja, to
je 30. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 60. dan od dneva uradnega
prejema pravilno izstavljene situacije. po
posamezni končanih fazah za vsak mejni
prehod ločeno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave AJPES, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem.
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Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi, v kateri državi ima sedež.
Dokazilo:
Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika
Finančni pogoji:
Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja. Revizorsko poročilo ne sme biti starejše od 15
dni pred dnem oddaje ponudbe.
Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa.
Dokazilo: Obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom
za predložitev ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj 2 pravočasni, strokovni in kvalitetno opravljeni
istovrstni storitvi oziroma referenci – izdelava kompletne projektne dokumentacije, v
vrednosti najmanj 15,000.000 SIT brez DDV
– v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe.
Dokazilo:
Izpolnjen in potrjen priloženi obrazec za
opravljeni storitvi (izdelava kompletne projektne dokumentacije v vrednosti najmanj
15,000.000 SIT brez DDV) v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost (projektantska odgovornost), ki je predmet javnega naročila, skladno s 33. členom Zakona o graditvi
objektov.
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila.
Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev in za
vsakega podizvajalca na priloženem obrazcu navesili podatke o podizvajalcu/ih.
Dokazila:
1.3.1. Ponudnik podpiše in žigosa priložen obrazec Soglasja v razpisni dokumentaciji.
1.3.2. Seznam podizvajalcev podpisan in
žigosan s stani ponudnika in podizvajalca.
13.3 Obrazec podatki o podizvajalcu.
Kadrovski pogoji
Ponudnik mora navesti odgovornega
vodjo projekta in odgovorne projektante za
izdelavo posameznih načrtov arhitekture,
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gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih
načrtov, električnih napeljav, naprav in opreme ter strojnih napeljav, naprav in opreme,
ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega
javnega naročila ter za vsakega izmed navedenih priložiti fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi, fotokopijo potrdila o vpisu v
imenik pooblaščenih inženirjev pri pristojni
inženirski zbornici ter strokovni življenjepis.
Za odgovornega vodjo projekta je potrebno priložiti tudi najmanj 1 referenco na
projektu, podobnem razpisanemu javnemu
naročilu v vrednosti najmanj 15,000.000 SIT
brez DDV.
Dokazila:
– življenjepis (CV) osebno podpisan in z
žigom potrjen s strani ponudnika,
– diploma o zaključku študija,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO,
– odločba IZS,
– lastno izjavo ponudnika (podpisano in
žigosano) o rednem delovnem razmerju in
delovni dobi pri ponudniku,
– najmanj 1 ustrezno referenco pri projektih, podobnih razpisanemu javnemu naročilu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjševanje števila rešitev o katerih
je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se
je treba pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra 430-45/2006,
zap. št. JN: ODIKTD-17/2006.
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: 17. 7. 2006 od 9. do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 29. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, sejna
soba, 6. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dobijo tudi na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
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Pri predmetnem javnem razpisu ponudniki na spletni strani dobijo le razpisno dokumentacijo, tehnični dokumentacijo in projektno nalogo pa ponudniki prevzamejo na
naslovu naročnika; to je: RS, Ministrstvo za
javno upravo, sekretariat, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, služba za javna naročila, 6.
nadstropje.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15535/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Podturn, kontaktna oseba: Cveto Fink, Podturn 12, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/30-66-950,
faks 07/30-66-951, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Dolenjske Toplice,
kontaktna oseba: Goran Udovč, Zdraviliški
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel.
07/38-45-184, faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba: Goran Udovč, Zdraviliški trg
8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel.
07/38-45-184, faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Dolenjske Toplice, kontaktna oseba: Goran Udovč, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/38-45-184,
faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila GV-V 4x4 in manjkajoče
opreme po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije (GZS).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež PGD Podturn,
Podtun 12, 8350 Dolenjske Toplice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.14.00.00-3; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.42.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila
GV-V 4x4 in manjkajoče opreme po tipizaciji
Gasilske zveze Slovenije (GZS).

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
2,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K3) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po primopredaji
vozila. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
– da je ekonomsko – finančno sposoben;
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi;
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– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen pri
dobavi vsaj enega gasilskega vozila, ki je
po naravi in obsegu enakovredno razpisanemu;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma podpisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občinske uprave
Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Podturn

kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2002, 2003,
2004 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja
nabave gasilskih vozil kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2006-JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 02970-0013740894 NLB.
Pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, kontaktna oseba: Damijana Gustinčič, Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-88-00, faks
05/731-88-01, elektronska pošta: o-bmdivaca.po@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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 17.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava prehrane za potrebe kuhinje
Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača in podružnični šoli
Senožeče in Vreme.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
55.32.20.00, dopolnilni besednjak: E002,
E002; dodatni predmet, glavni besednjak:
55.32.10.00, dopolnilni besednjak: E002;
55.33.00.00, dopolnilni besednjak: E002;
55.52.40.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dnevno število obrokov na podlagi stanja
v š.l. 2005/2006:
– malica za otroke – 263,
– kosilo za otroke – 145,
– kosilo za zaposlene – 10,
– popoldanska malica – 95.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava, da ponudnik za zavarovanje posla nudi
bančno garancijo v višini 5% od vrednosti
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo naročniku stroške storitve zaračunaval
mesečno do 5. v mesecu za pretekli mesec,
naročnik pa bo račun plačal v 30 dneh od
izstavitve računa. Izvajalec bo za uporabo
prostorov v objektu šole plačeval naročniku
mesečno najemnino v 30 dneh po izstavitvi
računa naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42., 42.a, 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so
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določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih
navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ter izjavo, zahtevano v razpisni
dokumentaciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je posledica ponudnikovega poslovanja oziroma
izjava v skladu z razpisno dokumentacijo,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma,
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev,
– bilanca uspeha za leta 2003, 2004 in
2005 ali BON 1 za ista leta, BON 2 ali BON
3 ali druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba kvalifikacij in izkušenj vodstvenega in tehničnega osebja, ki bo vključeno v izvedbo javnega naročila,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006-102.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2006.
Cena: 30.000 SIT, 125,19 EU.
Pogoji in način plačila: na t.r.
01219-6030648423, sklic 1/2006-102.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 6. 2006
ob 10. uri; zbornica OŠ Divača.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne
Divača
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I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: skaniranje in optično prepoznavanje
obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in
delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela naštetih v nadaljevanju. V fazo obdelave podatkov sodi tudi razpisana naloga »skaniranje in optično prepoznavanje obrazcev
razgrnitve podatkov o stavbah in delih
stavb«, katere osnovi namen je pretvorba
podatkov na popisnih obrazcih, ki so v
papirni obliki, v digitalno obliko.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.11.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naloge
po projektu skaniranje in optično prepoznavanje obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb so: prevzem obrazcev po
posameznih centrih popisovanja; skaniranje
obrazcev; optično prepoznavanje obrazcev;
urejanje napak skaniranja; komunikacija z
izvajalcem obdelave podatkov; vračanje
obrazcev centrom popisovanja; zaključne
naloge.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 7. 8. 2006; zaključek 22. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna
garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla ali bianco menica za dobro izvedbo posla
(v odvisnosti od ponudbene vrednosti).

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: mesečna plačila 30 dni po prejemu računa za 70% izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku posamezne faze.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije http:/www.gu.gov.si.
Merila za oddajo so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države.
Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega
od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja
zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava,
ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in
materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi
izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred
pristojnim organom tuje države. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje
enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v
listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz
relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje
zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki
jo potrdi pristojni organ tuje države.
Pravni status – obvezna dokazila
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
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2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: izpisek iz kazenske evidence,
ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Sum
storitve kaznivega dejanja pa se izkaže z
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo (OBR 27).
3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
27).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane 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, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0;
– da letno ustvarjena vrednost prometa
(za pretekli dve leti) presega dvakratno vrednost ponudbe;
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).

– vodenje vsaj enega projekta v zadnjih petih letih, v katerih je bilo s pomočjo
optičnega prepoznavanja obdelanih vsaj
1.000.000 dokumentov,
– vodenje vsaj enega projekta v zadnjih
petih letih, s področja skaniranja ali obdelave podatkov, ki so vključevali osebne podatke.
– Strokovni sodelavec:
– strokovno sodelovanje na vsaj petih
projektih v zadnjih petih letih s področja
skaniranja ali optičnega prepoznavanja vsaj
1.000.000 dokumentov.
Projekti za izpolnjevanje pogojev se med
sabo ne izključujejo – projekt za izpolnjevanje vseh kriterijev je lahko isti.
Dokazilo:
– izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o
ponudniku).
Ponudnik posveti posebno pozornost
opisu izpolnjevanja pogoja, da razpolaganja z zadostno strojno ustrezno programsko
opremo ki je uporabna pri izvedbi pogodbenega dela (v prilogi k OBR 4).
Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo o
»predvidenih doseženih kakovostih optičnega prepoznavanja dokumentov v odstotkih«
(v prilogi k OBR 4).
– Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje zahtevanih kadrov se opredelijo s seznamom projektov,
v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (1 odstavek) in
opisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom
v slovenskem jeziku in predaje celotnega
pogodbenega dela v slovenskem jeziku.
Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR 23
(reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili kupci naročniki po
zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo
(obrazec o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če
kupci niso bili naročniki po zakonu o javnih
naročilih, potrdilo potrdijo ti kupci, kadar pa
to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava
o času in kraju izvršitve dela.
Izpolnjevanje pogoja 2.9. se izkazuje v
obrazcu OBR 5 in prilogami temu obrazcu.
– Opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela. Ponudnik posveti
posebno pozornost opisu in predlogom za
zadostitev pogojev opredeljenim v točki 2 in
12 teh navodil:
– Ponudnik naj v ponudbi opredeli protokol dela, pri čemer mora ponujen protokol
dela argumentirano zagotoviti, da je čas od
prevzema dokumentov v skaniranje do zaključka njihovega optičnega prepoznavanja
največ sedem dni.
– Ponudnik mora v ponudbi priložiti akt,
s katerim ima rešeno varovanje osebnih podatkov v skladu z 24. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS,
št. 86/04 in 113/05).
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem
jeziku.
Pogoj morajo izpolnjevati:
– vodja projektne pisarne,
– strokovni sodelavec,
– osebje predvideno za prevzem obrazcev po posameznih centrih popisovanja.

Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto. Ponudnik predloži tudi
BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za
obrtnike napoved za odmero dohodnine za
preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca
BON 1, predložijo samo potrdilo izvajalca
plačilnega prometa, ki vodi transakcijski
račun ponudnika. Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega finančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
navedeni v tem odstavku ne smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost
za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki
revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2003 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora razpolagati z zadostno
strojno ustrezno programsko opremo ki je
uporabna pri izvedbi pogodbenega dela.
Šteje se, da je kapaciteta strojne in programske opreme zadostna, če zadostuje za
zajem in optično prepoznavanje dokumentov z mesečno kapaciteto 2.000.000 dokumentov.
– Ponudnik mora v ponudbi opredeliti
»predvidene dosežene kakovosti optičnega
prepoznavanja dokumentov v odstotkih«.
– Ponujen protokol dela mora zagotoviti, da je čas od prevzema dokumentov v
skaniranje do zaključka njihovega optičnega
prepoznavanja največ sedem dni.
– Ponudnik mora v ponudbi priložiti akt,
s katerim ima rešeno varovanje osebnih podatkov v skladu z 24. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS,
št. 86/04 in 113/05).
– Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta,
– strokovnega sodelavca,
– ostalo ključno osebje, ki bo sodelovalo
pri izvedbi projekta.
Strokovne kvalifikacije:
– Vodja projekta:
– vodenje vsaj treh projektov v zadnjih
petih letih, v katerih je bilo v vsakem projektu skaniranih 5.000.000 dokumentov,
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Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Ponujena cena
2. Zagotovljena kakovost
optičnega prepoznavanja
dokumentov
3. Čas obdelave dokumentov
4. Kvalifikacije osebja, ki bo
izvajalo nalogo

Ponderiranje

65
20
10
5

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: 5. 7. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 27. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 7.
2006 ob 10. uri; v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, v mali sejni sobi
v pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastilom, če je potrebno.
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,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 5. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-15563/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
dr. Metka Gorišek, mag. Bernarda Jurič,
tel. +386/1/47-87-400, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, faks +386/1/47-87-422.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministr-
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stvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, tel. +386/1/309-42-03, faks
+386/1/309-42-30.
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 okolje in prostor, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, tel.
+386/1/309-42-03, faks +386/1/309-42-30.
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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektno investicijske
dokumentacije za investicijski projekt »Celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo in
varovanja vodnih virov Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Prekmurja
in 7 občin Prlekije, Slovenija.
Šifra NUTS: Sl 001.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava projektno investicijske dokumentacije za investicijski projekt »Celovita
oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja«.
1) Priprava izhodišč za projektiranje, 2)
Idejna zasnova – obdelava variantnih rešitev, 3) Dokument identifikacije investicijskega projekta, 4) Poročilo o vplivih na okolje, 5)
Predinvesticijska zasnova, 6) Idejni projekt,
7) Investicijski program, 8) Analiza stroškov
in koristi, 9) Vloga za kohezijski sklad.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.23.22.00-6, dodatni predmet(-i):
74.23.22.20-2.
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: izdelava projektno investicijske dokumentacije za
projekt »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov
Pomurja«.
1) Priprava izhodišč za projektiranje, 2)
Idejna zasnova – obdelava variantnih rešitev, 3) Dokument identifikacije investicijskega projekta, 4) Poročilo o vplivih na okolje, 5)
Predinvesticijska zasnova, 6) Idejni projekt,
7) Investicijski program, 8) Analiza stroškov
in koristi, 9) Vloga za kohezijski sklad.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
150,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
15 mesecev po sklenitvi pogodbe oziroma
najkasneje 1 mesec po sprejemu Uredbe o
državnem lokacijskem načrtu na Vladi RS.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti originalno bančno garancijo za

resnost ponudbe v višini 3 mio SIT z veljavnostjo do 6. 11. 2006 in izjavo banke, da bo
v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira razpisana
dela v celoti iz sredstev proračuna RS in
poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci oziroma zunanjimi strokovnimi
sodelavci. V primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov,
samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Pri priznavanju referenčnih del bo naročnik ravnal na sledeč način: Projektna dokumentacija, ki je bila izdelana za isti projekt, na različni stopnji obdelave (npr. IP, IZ,
PGD) se šteje za 1 referenco.
Projekt, ki je sestavljen iz več posameznih faz oziroma traja več let zaporedoma,
se prav tako šteje za 1 referenco.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
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ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila:
– za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na Prilogi
D 1 razpisne dokumentacije) in
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja (na Prilogi D 1 razpisne
dokumentacije),
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi lastno pisno Izjavo (na Prilogi D1 razpisne dokumentacije), da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež, ki ga izda Okrožno sodišče oziroma Davčna uprava.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je finančno in poslovno sposoben
izvesti predmetno naročilo, kar pomeni, da:
– nima blokiranih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih,
– v letih 2002, 2003 in 2004 ni izkazoval izgube,
– da povprečni letni prihodek ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponu-

zadrževalnimi objekti ter podlag za zaščito
vodnih virov, v procesu izdelave projektne
dokumentacije (do faze PGD ali PZI), investicijske vrednosti nad 1,0 milijardo SIT, za
obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za področje vodovodnih
sistemov – vsaj 4 reference s področja
projektiranja regionalnih sistemov oskrbe
prebivalstva s pitno vodo, vključno z vsemi
potrebnimi objekti na trasi cevovoda in hidromehansko opremo, v procesu izdelave
projektne dokumentacije (do faze PGD ali
PZI), investicijske vrednosti nad 1,0 milijardo SIT, za obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za kakovost pitne vode in
varstvo vodnih virov – vsaj 4 reference s
področja priprave in kakovosti pitne vode,
ter podlag za zaščito vodnih virov, v procesu
izdelave projektne dokumentacije (do faze
PGD ali PZI), investicijske vrednosti nad 1,0
milijardo SIT, za obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za področje varstva okolja
– vsaj 4 reference s področja vodenja izvedbe poročil o vplivih na okolje za projekte
na področju okoljske komunalne infrastrukture ali vodne infrastrukture, investicijske
vrednosti nad 1,0 milijardo SIT, v obdobju
zadnjih 5 let,
– specialist za področje priprave investicije – vsaj 4 reference s področja vodenja
priprave in izvedbe investicijske dokumentacije za investicijske projekte, sofinancirane
iz sredstev EU (programa ISPA ali Kohezijski sklad), investicijske vrednosti nad 1,0
milijardo SIT v obdobju zadnjih 5 let,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji,
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– dokazilo: trajanje razpisanih del:
obrazec ponudbe (Priloga C),
– dokazilo: članstvo v IZS odgovornega vodje projekta: fotokopija potrdila pristojne poklicne zbornice,
– dokazila: minimalna kadrovska zasedba (izobrazba in delovne izkušnje).
– strokovna izobrazba: fotokopije diplom
članov projektne skupine,
– delovne izkušnje: Obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah odgovornega vodje projekta (Priloga D 8),
– delovne izkušnje: Obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za področje
vodooskrbe (Priloga D 9),
– delovne izkušnje: Obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za področje
vodovodnih sistemov (Priloga D 10),
– delovne izkušnje: Obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za kakovost
pitne vode in varstvo vodnih virov (Priloga
D 11),
– delovne izkušnje: Obrazec s podatki
o delovnih izkušnjah specialista za varstvo
okolja (Priloga D 12),
– delovne izkušnje: Obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za področje
priprave investicije (Priloga D 13),
Dokazila: reference članov projektne
skupine.
– obrazec za predložitev referenčnih del
odgovornega vodje projekta – Priloga D 2,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje vodooskrbe-Priloga D 3,

dnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
znaša najmanj v višini vrednosti njegove
ponudbe (z DDV),
– da je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega
zavarovanja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije ali drugo enakovredno dokazilo:
– za pravne osebe BON 1, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence,
– za samostojne podjetnike potrdilo
banke, da v zadnjih treh letih (2002, 2003
in 2004) ni izkazoval izgube in podatke o
stanju na transakcijskem računu za zadnjih
6 obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb,
– tuji ponudniki – kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih so razvidni zahtevani podatki,
– inštrumenti finančnega zavarovanja
(isto kot v točki III.1.1).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– odgovorni nosilec naloge mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, skladno z določbami Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02),
– ponudnik mora zagotoviti sledečo minimalno kadrovsko zasedbo:
– odgovorni vodja projekta – univ. dipl.
inž. gradbeništva – hidrotehnične smeri in 5
ali več let delovnih izkušenj,
– specialist za področje vodooskrbe –
univ. dipl. inž. gradbeništva – hidrotehnične
smeri in 5 ali več let delovnih izkušenj,
– specialist za področje vodovodnih
sistemov – univ. dipl. inž. gradbeništva ali
univ. dipl. inž. strojništva in 5 ali več let delovnih izkušenj,
– specialist za kakovost pitne vode in
varstvo vodnih virov – univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne smeri in 5 ali več let
delovnih izkušenj,
– specialist za področje varstva okolja
– univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne
smeri in 5 ali več let delovnih izkušenj,
– specialist za področje priprave investicije – univ. izobrazba ekonomske smeri in
5 ali več let delovnih izkušenj,
– člani projektne skupine (odgovorni vodja projekta in ostalih 5 specialistov) morajo
imeti vsaj 4 reference s svojega področja
(potrjeno od naročnika – investitorja), ki so
pogoj za udeležbo na javnem razpisu in
sicer:
– odgovorni vodja projekta – vsaj 4 reference, kot odgovorni vodja projekta, v procesu izdelave projektne dokumentacije (do
faze PGD ali PZI), za projekte na področju
okoljske komunalne infrastrukture ali vodne
infrastrukture, investicijske vrednosti nad 1,0
milijardo SIT, za obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za področje vodooskrbe
– vsaj 4 reference s področja izdelave konceptov izrabe vodnih virov, vključno z zajetjem vode, predelavo vode, transportom in
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– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje vodovodnih sistemov – Priloga D 4,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za kakovost pitne vode in varstvo
vodnih virov – Priloga D 5,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje varstva okolja-Priloga D 6,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje priprave investicije
– Priloga D 7,
Dokazilo: veljavnost (opcija ponudbe).
– obrazec ponudbe (Priloga C),
Dokazilo: varstvo pri delu.
– izjava ponudnika (Priloga D1).
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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 402-00-21/2004(3).
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: 6. 7. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, vložišče, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
10.000 SIT na račun št. 01100-6300109972,
sklic na številko 11 16110 7111290 – št. objave 05 z navedbo »razpisne dokumentacije
Pomurje – projekti«. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 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 6. 11. 2006 ali 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 7.
2006 ob 13. uri; Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za pripravo in vodenje investicij,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana- sejna soba
št. 514 v V. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: projektiranje
transportnega vodovodnega omrežja na območju 19 občin Prekmurja in 7 občin Prlekije. Ocenjena dolžina vodovodnega omrežja
je ca. 500 km. Na podlagi študije variant
bo izbrana najbolj optimalna kombinacija
vodnih virov. Variantira se 12 vodnih virov.
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Dinamiko projektiranja pogojujeta pripravljalec in izdelovalec državnega lokacijskega
načrta.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve
o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-15569/06
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: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
poljanska obvoznica Škofje Loke: revizija projektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1110 cesta R1-210
Škofja Loka Gorenja vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja

v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(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: 30. 6. 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: 30. 6. 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 32,000.000
SIT.
VI.5) datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

so vezani na dokončanje pouka posebej za
učence razredne stopnje od 1. do 5. razreda, ki končajo s poukom ob 11.45 in posebej
za učence od 6. do 8. razreda, ki končajo s
poukom ob 13.45 in učenci v oddelkih podaljšanega bivanja ob 15. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-15573/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kontaktna
oseba: Jožica Viher, dipl. upr. org., Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/525-16-66, faks 02/525-16-15, elektronska pošta: mestna.občina@murska-sobota.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, regionalna/lokalna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov osnovno
šolskih otrok Mestne občine Murska Sobota v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008
in 2008/2009 z možnostjo podaljšanja do
dveh let in sicer na relacijah osnovnih
šol: OŠ I, OŠ II, OŠ III in OŠ Bakovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje dnevnih osnovnošolskih prevozov otrok

Mestne občine Murska Sobota je razdeljeno
na relacije, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolska leta 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 z možnostjo podaljšanja do dveh
let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora kot vrsto zavarovanja za resnost ponudbe bančno garancijo v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
skladno s predpisi o izvrševanju proračuna
Mestne občine Murska Sobota. Rok plačila
je 30 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: samostojni ponudnik.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 41. in 43.
členu Zakona o javnih naročilih morajo ponudniki izpolnjevati pogoje, ki so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po določbah razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da – v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02180-0100011405 s pripisom »za
oddajo javnega naročila prevozi osnovnošolcev«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: do
30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorni za odpiranje
ponudb in predstavniki ponudnikov s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 12.30; sejna soba – urad župana I. nadstropje Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: avtobusi morajo učence pripeljati pred posamezno šolo
najpozneje ob 7.45 do 7.50 za vsako relacijo
je glede na število učencev potreben po en
avtobus, za relaciji Rakičan- M. Sobota in
Kupšinci – M. Sobota pa dva avtobusa; za
jutranji prevoz učencev na isto uro je tako
potrebnih 9 avtobusov. Odvozi avtobusov

Stran

Št. 430-183/2006
Ob-15580/06
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.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
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.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
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.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
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 glava(-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 storitev po odprtem postopku za servisiranje
fotokopirnih strojev znamke Canon izven
garancijskega roka, št. 430-183/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava in Policijske uprave na območju celotne
države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je servisiranje fotokopirnih strojev znamke Canon, ki so
izven garancijskega roka in fotokopirnih
strojev znamke Canon, katerim v času
trajanja pogodbe preneha garancija.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.31.00.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količina opreme, na katero se nanaša predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 89,500.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– potrdilo o nekaznovanju,
– obrtno dovoljenje (če je potrebno).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam zadostnega števila kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila
in njihove reference.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-183/2006.
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: 7. 7. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43018306, za
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nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
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.
Naročnik si, v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04
– ZJN1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po pogojih, ki jih določa 97. člen ZJN1UPB1.
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) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo

za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15366/06
Zavrnitev ponudb
Naročnik Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, je v postopku
javnega naročila za dobavo kompleta terenski dlančnik in tiskalnik (22 kom), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19-20 z dne
24. 2. 2006, Ob-4707/06, sprejel odločitev
o zavrnitvi obeh prispelih ponudb. Odločitev temelji na 76. členu Zakona o javnih
naročilih. Naročnik je prejel dve nepravilni
ponudbi.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-15589/06
Popravek
V obvestilu o naročilu v postopku oddaje
javnega naročila po odprtem postopku za
nakup električne energije za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
št. JN direkcija – 005/06-B, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10702/06, se popravijo naslednje
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 11. uri; na sedežu naročnika, Miklošičeva
24, Ljubljana.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-15149/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Janko Badalič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-67-35, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: janko.badalic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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: 12/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
števčne merilne naprave.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišče Elektro Primorske, Nova Gorica.
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: naprave za poldirektnom merjenje električne energije z opremo za zaščito in prenos podatkov
– 60 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 80 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež, ponudnik ima poravnane davke
in prispevke, ponudnik mora izkazati, da v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti; Ponudnik mora za priznanje
sposobnosti predložiti referenčno potrdilo o
že izvedenih dobavah razpisane opreme v
zadnjih treh letih (od 1. 1. 2003 dalje), pri
čemer je znašala skupna vrednost teh dobav min. 100% ponudbene vrednosti, Čisti
prihodki od prodaje za zadnja tri leta: leto
2003, 2004, 2005 katerih letno povprečje
mora biti najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če takega dovoljenja
ponudnik ne bo predložil bo naročnik štel,
da je ponudnik s podpisom ponudbe podal
izjavo, da ga za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa, ne potrebuje, potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, Potrdilo pristojnega davčnega urada,

kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava avtomatiziranega merilnega avtomobila za izvajanje meritev na SN in
NN kabelskih omrežjih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
merilnega avtomobila je na lokaciji naročnika Elektro Ljubljana, d.d., Slomškova 18
v Ljubljani.
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: 1 kom.
merilnega avtomobila, skladno s tehničnimi
razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maks. 3 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

na območju katerega ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane vse davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 ali
BON-1/P ali BON-2, iz katerega je razvidno
zadnje bilančno stanje in, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni
imel blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdila o referencah.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic števčne merilne naprave.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Elektro Primorska
Št. 1060/06
Ob-15494/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: Angel Mihelčič, inž. elektroenergetike (tehnični del) in Irena Homovc
Gačnik (splošni del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
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– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti,
ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o organizirani servisni službi ponujenega avtomobila in
merilne opreme v RS (s priloženim seznamom pooblaščenih servisov),
– pisna izjava ponudnika o izpolnjevanju
predpisov glede varnosti vozila in merilne
opreme.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani ob
liki,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. garancijski rok merilne opreme (6%
delež) in
3. garancijski rok avtomobila (4% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 27/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-27-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 10. 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 13. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 16. 6.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-15496/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktni osebi: Peter Bergman
in Silvester Koren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-02,
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: peter.bergman@energetika-lj.si,
silvester.koren@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Silvester Koren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-34/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava goriva po sklopih:
1. 4.000 ton srednje težkega kurilnega
olja – mazuta,
2. 110.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 23.12.00.00-4, dodatni predmeti:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.00.00-4.
2) Kratek opis: dobava srednje težkega
kurilnega olja – mazuta.
3) Obseg ali količina: 4.000 ton srednje
težkega kurilnega olja – mazuta.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava do 30. 10. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
2) Kratek opis: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja z najemom rezervoarjev.
3) Obseg ali količina: 110.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 15 dneh od poziva
naročnika.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. 4.000 ton srednje težkega kurilnega
olja – mazuta,
2. 110.000 litrov ekstra lahkega kurilnega
olja z najemom rezervoarjev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe:
– za sklop 1: v višini 7,600.000 SIT,
– za sklop 2: v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo plačal račun v roku
najmanj 30 dni od datuma izdaje posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– veljavna licenca za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv, izdana s
strani Agencije za energijo RS;
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
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podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupni prihodki morajo znašati v posameznem letu za leto 2004 in/ali za leto
2005 minimalno:
– za sklop 1: v višini 150,000.000 SIT
letno,
– za sklop 2: v višini 10,000.000 SIT
letno;
– ponudnik ne sme imeti neporavnanih
obveznosti na transakcijskem računu v roku
zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
mora izkazati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora priložiti seznam oseb,
ki bodo sodelovale pri izvedbi predmetnega
javnega naročila. Kot dokazilo ponudnik predloži izjavo, podpisano s strani odgovorne
osebe ponudnika, z naslednjo vsebino:
– seznam oseb, ki bodo sodelovale pri
izvedbi predmetnega javnega naročila, z navedbo njihove formalne izobrazbe,
– izjavo, da imajo navedene osebe potrebne in zadostne praktične izkušnje ter
poznajo in bodo izvedli svoje delo na predmetnem javnem naročilu v skladu z veljavno
zakonodajo;
– reference:
– sklop 1: ponudnik mora izkazati skupno količino dobavljenega srednje težkega
kurilnega olja – mazuta v letih 2003 do 2006
letno najmanj 1.000 ton na posamezno referenco. Ponudnik mora v svoji ponudbeni
dokumentaciji predložiti potrdila za najmanj
2 referenci;
– sklop 2: ponudnik mora izkazati skupno količino dobavljenega ekstra lahkega
kurilnega olja v letih 2003 do 2006 v količini najmanj 20.000 litrov na posamezno
referenco. Ponudnik mora v svoji ponudbeni
dokumentaciji predložiti potrdila za najmanj
2 referenci;
– dobavni rok:
– sklop 1: najkasneje do 30. 10. 2006;
– sklop 2: v 15 dneh od pisnega poziva
naročnika;
– potrjene tehnične zahteve naročnika;
– potrjeni in izpolnjeni tabeli garantiranih vrednosti analize ponujenega goriva in
okvirnih vrednosti analize ponujenega goriva za sklop 1 oziroma potrjena specifikacija
goriva za sklop 2;
– zagotovitev možnosti analize goriv;
– upoštevanje zakonodaje;
– potrjen vzorec pogodbe;
– odzivni čas za dostavo goriva (samo
za sklop 2);
– oddaja rezervoarskih kapacitet v najem
za dobo 24 mesecev – samo za sklop 2;
– potrdila o overitvah merilnih naprav.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: predhodni razpis: 2006/S 95-101491 z dne 19. 5. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-34/06.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 11/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava modularnega trifaznega prenosnega sistema za testiranje merilne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
je na lokaciji naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., Slomškova 18 v Ljubljani.
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: skladno
s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120 dni
od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2006 do
9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 400-34-06. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2006
ob 11.30; Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 1071/06
Ob-15506/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Darja Perčič, dipl. inž.
el. (tehnični del) in Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– dokazilo o zagotovljenem servisu ponujene opreme,
– izpolnjen obrazec »Tehnične lastnosti
ponujene opreme« (priloga št. 20 v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1 skupna ponudbena vrednost (96% delež),
2. garancijski rok (2% delež),
3. potrjene reference (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 11/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 6. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-11-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 10. 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2006
ob 10.30; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
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: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtev-
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ke, ki bodo naročniku posredovani do 16. 6.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1087/06
Ob-15570/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Hudi Matej, inž. strojništva (tehnični del) in Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenski c. 58 v Ljubljani, I nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža dvižnih ploščadi (košar) za tovorna vozila Renault Mascott
120.50.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanih
dvižnih ploščadi (košar) je franko avtopark
naročnika Elektro Ljubljana, d.d., Podrečje,
Domžale.
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: 6 enakih dvižnih ploščadi (košar), skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 31. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),

– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti,
ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za dobavo in montažo dvižnih ploščadi (košar),
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo in montažo ponujenih dvižnih ploščadi (košar)
za tovorna vozila,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenih dvižnih ploščadi
(košar) za tovorna vozila.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani ob
liki,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
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– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (80%
delež),
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev
(15% delež) in
3. garancijska doba (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-25-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2006 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 10. 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2006
ob 10.30; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
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: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
16. 6. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana

Gradnje
Št. 026232
Ob-15416/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno podjetje Vodovod Ka-

nalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32,
faks +386/(0)1/580-84-07.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha
Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 11 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacijskega zbiralnika Rudnik–Lavrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rudnik–Lavrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gradnja kanalizacijskega
zbiralnika Rudnik – Lavrica.
3) Obseg ali količina: gradnja kanalizacijskega zbiralnika v dolžini 1.500 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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 kanalizacijskega zbiralnika v dolžini
1.500 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 200 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
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:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 11 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 6. 2006.

Stran

Št. 026232
Ob-15417/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32,
faks +386/(0)1/580-84-07.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha
Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja sanitarne kanalizacije Dobrova–Šujica, odsek Dobrova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dobrova pri Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izgradnja sanitarne kanalizacije Dobrova–Šujica, odsek Dobrova.
3) Obseg ali količina Izgradnja kanalizacije v dolžini 600 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacije v dolžini 600 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 55 dni od oddaje naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo Davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
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:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 12 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 8.20, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-15495/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh. in Darja Nemec, univ. dipl. inž.
gradb., Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-91-100, faks
05/33-91-128.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3 G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja rezervoarja Vrba II. in vodovod
Ozeljan – gradbena in montažna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ozeljan v Mestni občini
Nova Gorica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 24. 8. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
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 drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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 dejavnostjo/mi);
dokazilo da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da za-

radi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih gradenj po vrsti in obsegu, katerih
vrednost je enaka ali večja od 30 mio SIT,
ki so bile izvršene v največ zadnjih treh
letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem
delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter
skladnost izvedbe s pogodbenimi določili
skladno s prilogo. Izjave za posamezno
gradnjo morajo potrditi investitorji teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni
zastopniki);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2006.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR račun št.
02241-0089741389 pri Nova LB d.d. Nova
Gorica z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2006 do 8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 10. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova
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Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-15497/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh. in Darja Nemec, univ. dipl. inž.
gradb., Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-91-100, faks
05/33-91-128.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2 G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja rezervoarja, črpališča in povezovalnega vodovoda Dol pri Čepovanu
– gradbena in montažna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dol pri Čepovanu v Mestni
občini Nova Gorica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 24. 8. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
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 drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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 dejavnostjo/mi);
dokazilo da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih gradenj po vrsti in obsegu, katerih
vrednost je enaka ali večja od 30 mio SIT,
ki so bile izvršene v največ zadnjih treh
letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem
delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter
skladnost izvedbe s pogodbenimi določili
skladno s prilogo. Izjave za posamezno
gradnjo morajo potrditi investitorji teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni
zastopniki);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
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ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2006.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR račun št.
02241-0089741389 pri Nova LB d.d. Nova
Gorica z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2006 do 8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2006
ob 9. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-15689/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Luka Koper d.d., Služba za tehniko in nabavo, kontaktna oseba: Jadranko Mahnič,
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel. 05/665-69-37, faks 05/639-50-26,
elektronska pošta: Jadranko.Mahnic@lukakp.si, internetni naslov: www.luka-kp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Luka Koper d.d., Služba za tehniko in nabavo, kontaktna oseba: Ines Čok,
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija,
tel. 05/665-69-37, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: Ines.Cok@luka-kp.si, internetni naslov: www.luka-kp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Luka
Koper d.d., Služba za tehniko in nabavo, kontaktna oseba: Ines Čok, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel.
05/665-69-37, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: Ines.Cok@luka-kp.si, internetni
naslov: www.luka-kp.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za sanacijo vodovodnega
omrežja med dvema lokacijama v Luki
Koper, in sicer med vozliščem »B« na
kontejnerskem terminalu do cevovoda
PEHD Φ 125 ki povezuje 8., 9. in 10. vez
s terminalom za živino.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo
nabrežje 38, Koper, območje pomola I.
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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.
Odstopanje od obveznosti, da se tehnične specifikacije določijo na podlagi evropskih specifikacij, se omogoča zato, ker: bi
uporaba specifikacij od naročnika zahtevala,
da nabavi blago, ki je nezdružljivo z že obstoječo opremo, ali pa bi imel nakup blaga
za posledico nesorazmerne stroške ali nesorazmerne tehnične težave.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi izvedbo celotnega javnega naročila na način kot je določeno v
tehnični dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 17. 8. 2006 in/ali konec
17. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 30. 7.
2006;
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija za dobro izvedbo del v višini 10%
pogodbene vrednosti z zapadlostjo 10 let
od datuma podpisa prevzemnega zapisnika
(bančna garancija za spoštovanje pogodbene obveznosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: do 90% pogodbene vrednosti s
potrjenimi začasnimi situacijami ter končno
situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti
po podpisanem prevzemnem zapisniku v
roku 45 dni od datuma 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
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh mesecev)
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe;
– da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti
starejši od treh mesecev);
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši
od treh mesecev);
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek (dokazilo na
dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev);
– da je plačilno sposoben ker dokazuje s
potrdilom o poslovanju na TRR (da v zadnjih
6 mesecih od dneva oddaje javne ponudbe
ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti);
– da ponudnik je v zadnjih petih letih
pred objavo tega razpisa uspešno izvedel
vsaj tri podobna dela. Kot podobna dela se
bodo upoštevala dela s področja izvedbe
vodovodnega omrežja iz PEHD cevovoda
v izvedbi spajanja z elektrodifuzijskim varjenjem;
– da zagotavlja rok izvedbe predmeta
naročila najkasneje do 13. 10. 2006, razen v
primeru pritožbe ali ugovora na izbiro;
– da priloži podroben opis predmeta naročila, upoštevajoč zahteve iz Priloge 1;
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– da priloži izjavo o skladnosti oziroma
druga dokazila o materialih, ki jih bo izvajalec uporabil pri izvedbi del, ki so skladni
z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi, v skladu z zahtevami
iz Priloge 1;
– da pravne osebe, ki bodo oddale ponudbo za sanacijo vodovodnega omrežja
na območju PC Sipki tovori v Luki Koper kot
nosilci ne morejo sodelovati kot podizvajalci
drugih ponudnikov – nosilcev;
– morebitni podizvajalci nosilca delujejo
v imenu in za računa nosilca in ta zanje v
celoti odgovarja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra; samostojni podjetniki, ki se po zakonu niso dolžni
vpisati v sodni register, predložijo potrdilo
o priglasitvi (dokument na dan odpiranja ne
sme biti starejši od treh mesecev);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca);
– potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da bo kljub že sprejetim pogodbenim obveznostim, v primeru,
da bo izbran, sposoben izpolniti javno naročilo pod pogoji iz razpisne dokumentacije
(razpisni obrazec 7);
– obrazec »Reference« z zahtevanimi
prilogami (razpisni obrazec 9).
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 21. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od prvega
dne po objavi javnega naročila vsak delovni
dan od 8. do 15. ure v Luki Koper d.d., Služba za tehniko in nabavo, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (tel. 05/665-69-37; faks
05/639-50-26) oziroma jo na pisno zahtevo naročnik posreduje po pošti proti plačilu
10.000 SIT na transakcijski račun Luka Koper d.d. št. 10100-0000001935.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2006
ob 12. uri.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Luka Koper d.d.,
Služba za tehniko in nabavo
Št. 87/1765/2006
Ob-15723/06
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:
Stanislav Valič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-35-32, elektronska pošta:
Stanislav.Valic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna
oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.suhadolc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 87/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava bakrenega TK Kabla na relaciji RCV Ljubljana – RTP Kleče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RCV Ljubljana – RTP
Kleče.
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 29. 12. 2006.
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: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
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: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu-

57 / 2. 6. 2006 /

4303

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno 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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: sklep št. 87/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
27. 6. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 87/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 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: 27. 6. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 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: 25. 5. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Storitve
Ob-15160/06
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.
03/562-61-44, faks 03/565-21-21, 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: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi raznega materiala s tovornim
vozilom nosilnosti nad 5000 kg z dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Hrastnika.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Trbovelj.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 1. 10. 2006 in/ali konec
30. 9. 2007.
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: 4. 7. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga. Lindič vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2006 do 10.
ure.
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Št. 1012/1750/2006
Ob-15510/06
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:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Borut.Vertačnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Albinca Suhadolc, Katarina Krepfl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina
Krepfl, Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 196/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: elektromontažna dela za objekt RTP
400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 400/100 kV Okroglo.
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 15. 12. 2006.
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: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
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: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
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primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
15-16 z dne 18. 2. 2005, Ob-445/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 196/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
23. 6. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 196/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2006 do 9.30
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: 23. 6. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 87/1839/2006
Ob-15705/06
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: Boris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-39-09, faks
01/474-39-02, boris.lagler@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., vlo
žišče, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54 in
01/474-51-11, faks 01/474-25-02.
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: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava študije za izračun lastne cene
telekomunikacijskih storitev ter izdelava
izvedbenih dokumentov za zaračunavanje telekomunikacijskih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava študije za izračun lastne cene telekomunikacijskih storitev ter izdelava izvedbenih
dokumentov za zaračunavanje telekomunikacijskih storitev, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
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: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljenih storitvah.
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:
– vsaj ena referenca ponudnika s predmeta razpisa v podjetjih EES - ponudnik naj
navede številko pogodbe, datum podpisa
pogodbe in pogodbenega partnerja. Če so
reference izven ELES-a, morajo le-te biti
potrjene s strani naročnika. Reference v
ELES-u ni potrebno potrjevati, navesti pa je
potrebno št. pogodbe oziroma naročila,
– vsaj tri reference ponudnika pri izdelavi študij ali projektnih dokumentacij in podobnega, s področja ekonomike v telekomunikacijah. Ponudnik naj navede številko
pogodbe, datum podpisa pogodbe in pogodbenega partnerja. Če so reference izven
ELES-a, morajo le-te biti potrjene s strani
naročnika. Reference v ELES-u ni potrebno
potrjevati, navesti pa je potrebno št. pogodbe oziroma naročila,
– vodja projekta s strani ponudnika mora
imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri in pet potrjenih referenc s področja razpisa,
– ponudnik mora imeti po predloženem
obrazcu BON 1 izkazanega kapitala najmanj
v višini skupne ponudbene vrednosti in po
predloženem obrazcu BON 2 izkazane poravnane vse obveznosti,
– ponudnik ne sme biti hkrati tudi ponudnik programske in strojne opreme s področja razpisa,

– ponudnik mora izkazovati, da bodo pri
projektu sodelovale vsaj tri osebe z ustrezno
izobrazbo (npr. elektro ali ekonomska smer),
kar mora dokazati s fotokopijo spričeval,
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa,
– rok za izdelavo študije je 3 mesece od
podpisa pogodbe.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT +1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 75/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 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: 22. 6. 2006
ob 10. uri Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-15367/06
Popravek
V obvestilu o oddaji javnega naročila za
nabavo vrstičnega tunelskega mikroskopa,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103 z
dne 18. 11. 2005, Ob-30926/05, se popravi
točka VI.6), tako da se pravilno glasi:
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; CO »Nanoznanosti in nanotehnologije (NIN)«.
Inštitut »Jožef Stefan«
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Ob-15303/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Emona Razvojni center za prehrano d.o.o., kontaktna oseba: Mihael Gajster, Kavčičeva ul. 72, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/584-26-55, faks
++386/1/584-26-08, elektronska pošta: mateja.vendramin@e-rcp.si, internetni naslov:
http://www.e-rcp.si/e-rcp/razpisiANGL.htm.
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:
33.00.00.00-0; dopolnilni besednjak, glavni predmet: medicinska in laboratorijska
oprema, optični in precizni instrumenti, ure,
farmacevtski in sorodni medicinski materiali; glavni besednjak, dodatni predmeti:
33.25.32.20-6, dopolnilni besednjak, dodatni
predmeti: kromatografija; glavni besednjak,
dodatni predmeti: 33.11.40.00-2 dopolnilni
besednjak, dodatni predmeti: spektroskopija; glavni besednjak, dodatni predmeti:
74.54.20.00-0, dopolnilni besednjak, dodatni predmeti: usposabljanje osebja.
II.5) Kratek opis: nabava laboratorijske
opreme, skupno 10 kosov v dveh lotih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 160.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Chemass d.o.o., kontaktna oseba: Miran Žalec, Baznikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/427-75-60,
faks ++386/1/427-75-60, elektronska pošta:
emil.skocir@chemass.si, internetni naslov:
http://www.chemass.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82.168,89 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Labena d.o.o.,
kontaktna oseba: Irena Lemut Čeh, Verovškova 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/360-23-00, faks ++386/1/360-23-15,
elektronska pošta: irena.lemut@labena.si,
internetni naslov: http://www.labena.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85.228,15 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI2003/004-938-15.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-37664/05 in Ob-37663/05, Ur.
l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Nacionalni program PHARE 2003 – Krepitev izbranih tehnoloških centrov; Finančni
sporazum – Memorandum med Republiko
Slovenijo in Evropsko komisijo 2003.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Emona
Razvojni center za prehrano d.o.o.
Ob-15305/06
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the
contracting authority: Emona Razvojni center za prehrano d.o.o., for the attention of: Mr. Mihael Gajster, Kavčičeva ul.
72, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
++386/1/584-26-55, fax ++386/1/584-26-08,
electronic mail: Mateja.vendramion@e-rcp.si,
internet address: http://www.e-rcp.si/e-rcp/
razpisiANGL.htm.
I.2) Type of contracting authority: other.
II.1) Type of contract: supplies.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary, Main object:
33.00.00.00-0, Main object, Supplementary
vocabulary: Medical and laboratory devices, optical and precision devices, watches
and clocks, pharmaceuticals and related
medical consumables; Main vocabulary,
Additional objects: 33.25.32.20-6, Main object, Supplementary vocabulary: Chromatograph; Main vocabulary, Additional objects:
33.11.40.00-2, Main object, Supplementary
vocabulary: Spectroscopy devices; Main vocabulary, Additional objects: 74.54.20.00-0,
Main object, Supplementary vocabulary:
Personnel-training services.
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: Supply of laboratory
equipment.
II.5) Short description: Supply of laboratory equipment for Nutrition research
centre (10 pieces in 2 lots).
II.6) Estimated total value: 160.000
EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider:
contract No 1: Chemass d.o.o., for the attention of: Mr. Miran Žalec, Baznikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
++386/1/427-75-60, fax ++386/1/427-75-60,
electronic mail: emil.skocir@chemass.si, internet address: http://www.chemass.si/.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken into
consideration: price: 82.168,89 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider:
contract No 2: Labena d.o.o., for the attention of: Mrs. Irena Lemut Čeh, Verovškova
64, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
++386/1/360-23-00, fax ++386/1/360-23-15,
electronic mail: irena.lemut@labena.si, internet address: http://www.labena.si/.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken into
consideration: price 85.228,15 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.2) Reference number attributed
to the file by the contracting authority:
SI2003/004-938-15.
VI.3) Date of contract award: 18. 4.
2006.
VI.4) Number of tenders received: 4.
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VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Official Journal: yes; 2006/S
1-001416 of 4. 1. 2006.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme financed by EU Funds:
yes; 2003 National programme for Slovenia;
PHARE national programme 2003 – Consolidation of selected Technology Centres;
Financial Agreement – Memorandum between Republic of Slovenia and European
Commission 2003.
VI.8) Date of dispatch of this notice 22. 5.
2006.
Emona
Razvojni center za prehrano d.o.o.
Št. 311/06
Ob-15139/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Vilim Lovrinčič, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-59-00, faks 01/369-59-01, elektronska pošta: gp.mk@gov.si, internetni naslov:
www.kultura.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.33.00-8; dodatni predmeti, glavni besednjak: 30.26.20.00-9; 30.23.32.30-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MK.IT-2006.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme – prenosnih računalnikov, strežnikov, tiskalnikov in UPS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,400.000 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 št. sklop št. 1: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si, internetni naslov:
www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,907.180 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. sklop št. 2: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si, internetni naslov:
www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,227.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop št. 3:
Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11, elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,343.760 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop št. 4: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: ingo@fmc.si, internetni naslov:
www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,263.500 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop št. 5: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si, internetni naslov:
www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,263.000 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. sklop št. 6: Socomec Sicon
UPS d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-78-60, faks 01/561-11-73,
elektronska pošta: info@socomec-siconups.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,944.850 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: MK.IT-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-7013/06.
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. 5. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-15145/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Janko Bohak, Puhova ulica 10, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11, faks
02/771-36-01, elektronska pošta: pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2B/2006.
II.5) Kratek opis: dobava tovornega vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena: 80 točk,
2. plačilni rok: 10 točk,
3. rok dobave: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-2B/2006: AC – Intercar
d.o.o., kontaktna oseba: Iztok Mirnik, Ptujska cesta 132, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/460-01-10, faks 02/460-01-39, elektronska pošta: psc.mb@ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,254.150 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-2B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8338/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-15159/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pohištvena oprema za pošto Ajdovščina.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti Ajdovščina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,038.000 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. 6-2006/JNB: Lesnina inženiring, d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,472.830 SIT;
najnižja ponudba 16,472.830 SIT brez DDV,
najvišja ponudba 19,917.436 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6-2006/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 11 dne 3. 2. 2006,
Ob-1880/06.
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. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 025-24/2006
Ob-15162/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava sadik gozdnih
drevesnih vrst.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 47,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 24, sklop 9, 11: Semesadike Mengeš d.d., kontaktna oseba: Jožica
Pintar, Prešernova 35, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/723-74-61, faks 01/723-71-33,
elektronska pošta: semesadike@siol.net, internetni naslov: http://www.semesadike.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 25,564.360 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja:
javno naročilo št. 24, sklop 13, 14 in 15: Drevesnica Štivan d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Margon, Matenja vas, 6258 Prestranek, Slovenija, tel. 05/754-21-05, faks 05/754-20-33,
elektronska pošta: drevesnica.stivan@siol.net,
internetni naslov: www.drevesnicastivan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 21,541.716 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-15164/06
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 +386/1/478-18-92.
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: 2005/P04.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

57 / 2. 6. 2006 /

4307

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup strežnika SUN Solaris in diskovnega sistema.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 36,077.709,14 SIT z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/P 04
Naslov: Nakup strežnika SUN Solaris in
diskovnega sistema
V.I) Datum oddaje naročila: 27. 5. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand d.o.o., Koprska ulica
100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
Info@marand.si, tel. +386/1/470-31-00, internetni naslov: http://www.marand.si, faks
+386/1/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 41,640.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
36,077.709,14 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: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
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. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 219/2006-PSP: Miška d.o.o., kontaktna oseba: Jure Habbe,
Kamnogoriška cesta 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-05-150, faks 01/52-05-185,
elektronska pošta: bostjan@miska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,084.889,80 SIT
nakup kriptografske opreme, 6,228.300 SIT
vzdrževanje kriptografske opreme, skupaj
14,313.189,80 SIT nakup in vzdrževanje.
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. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Št. 025-24/2006
Ob-15293/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: ograja za skupinsko
zaščito mladja pred rastlinojedo divjadjo
in materiali za postavitev ograje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 19,215.000 SIT
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 16, sklop
I: GG Slovenj Gradec d.d., kontaktna
oseba: Brane Dolinšek, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/884-33-32, faks 02/884-26-84, elektronska pošta: gozd.slg@gg-sg.si, internetni naslov: http://www.gg-sg.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 10,710.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 16, sklop II: Živex
d.o.o., kontaktna oseba: Matej Grobiša, Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga, Slovenija,
tel. 05/398-55-00, faks 01/301-33-13, elektronska pošta: matejg@zivex.si, internetni
naslov: http://www.zivex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 5,053.950 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 28/2006 z dne 17. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-246/2006-8
Ob-15308/06
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, storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 219/2006-PSP –
nakup in vzdrževanje kriptografske opreme
proizvajalcev Kongsberg Defence Communications in Business Security.
II.5) Kratek opis: nakup in vzdrževanje kriptografske opreme proizvajalcev
Kongsberg Defence Communications in
Business Security.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,916.000 SIT.
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Ob-15316/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: farmacevtske surovine in radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 21: Karanta Ljubljana,
d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,718.540 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kefo, d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 473.413,29 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,818.335,30 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 286.369,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,200.185,37 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,276.748,46 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,200.328,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,305.770,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25344/05 z dne 23. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 025-15/2006
Ob-15440/06
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. +386/1/470-00-50, faks
+386/1/423-53-61, elektronska pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.);
– sklop 2: feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pytiogenes chalchographus L.).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 44,088.335 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno (45),
2. kakovost (55).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 15 – sklop 1 in 2: M
PLUS d.o.o., kontaktna oseba: Miran Podlesnik, Jezdarska ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-85-52, faks 02/331-85-54,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
elektronska pošta: m.plus@siol.net, internetni naslov: http://www.mplus.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 43,324.000 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:
30. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 28/06 – 7369/06 z dne 17. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 336/06
Ob-15448/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks ++386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.14.16.11-6, dodatni predmeti:
33.14.16.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: urinske in drenažne vrečke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,040.962,40 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. 63/05: sklopi: 4, 5 in 6: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal,
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 509.534,64 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 63/05: sklop: 1: PFM-S trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o., kontaktna oseba: Dietmar Karner, Kolodvorska
cesta 2, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,679.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26828/05 z dne 7. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za sklope
št. 2, 3 in 7 ni opravil izbire, ker za navedene
sklope ni prejel nobene pravilne, primerne in
sprejemljive ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-15520/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj

Gradec, Slovenija, tel. 00386/2/88-23-400,
faks 00386/2/88-23-411, elektronska pošta:
suzana.dolar@sb-sg.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: 3/2006.
II.5) Kratek opis: anestezijski aparat.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/2006: Pulmodata
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Lukič, Balantičeva 11, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
00386/1/72-39-511, faks 00386/1/72-39-515,
elektronska pošta: info@pulmodata.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,160.000 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: 3/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne
24. 2. 2006, Ob-4727/06 in objava spremembe v Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10663/06.
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. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 4301-13/2006
Ob-15527/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: branka.abramovic@gov.si, internetni naslov: www.mss.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-13/2006.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
učilnico Računalniško podprte tehnologije v programu Strojni tehnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-13/2006: Decca
d.o.o., kontaktna oseba: Dragan Egelič, Koseška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/517-13-97, faks 01/517-13-97, elektronska pošta: info@decca.si, internetni naslov:
www.decca.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,080.384 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: 4301-13/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Podskupina J – Originalni ABOT reagenti
za hematološki analizator CEL DIN 3700:
1. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Poskupina K
Podskupina K I – Originalni DADE-BEHRING reagenti za biokemični analizator
RXL dimension:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
3. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljub
ljana.
Podskupina K II – Kontrole:
1. Medis, d.o.o, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice.
Podskupina K III Kalibratorji:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
3. Medis, d.o.o, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Podskupina K IV Kivete:
1. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Medis, d.o.o, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Podskupina K V – Elektroliti:
1. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Medis, d.o.o, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Podskupina K VI Mednarodna kontrola:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana.
Podskupina L Reagenti za aparat dr.
Lang.
1. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec.
Podskupina M – Material za aparat za
vodo ni prispela nobena ponudba.
Podskupina N Reagenti za hematološki
aparat ACT 5DIF:
1. Kemofarmacija, d.d., cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):

Št. 85/2006
Ob-15545/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00, faks
03/586-90-39, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 09/04 II faza II leto.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala po skupinah in podskupinah:
– medicinski material in razkužila,
– sanitetni material,
– RTG material;
laboratorijski material za podskupine:
a) hitri testi;
b) kemikalije;
c) steklo;
d) PVC-papir;
e) Stixi;
f) material za hematološki analizator;
g) material za venozni in kapilarni odvzem krvi in dodatna oprema;
h) material za odvzem krvi za aparat
Sarsted;
i) material za aparat Alifax;
j) originalni Abot reagenti za hematološki
aparat CEL DIN;
k) originalni DADE BEHRING reagenti:
– I reagenti,
– II kontrole,
– III kalibratorji,
– IV kivete,
– V elektroliti,
– VI mednarodna kontrola;
l) reagenti za aparat dr. Lang;
m) material za aparat za vodo;
n) hematološki aparat ACT 5 DIF.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60 mio 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:
Medicinski material in razkužila:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos.
Sanitetni material:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

2. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
3. Profarmacon, d.o.o., Preradovičeva
20A, 2000 Maribor.
RTG material:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Studio 33 Marketnig. d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Skupina laboratorijski material
Podskupina A – hitri testi:
1. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec,
2. Interexport, d.o.o., Dunajska 139,
1000 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana.
Podskupina B – Kemikalije;
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupina C – Steklo:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupina D – PVC papir:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupna E – Stixi:
1. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec,
2. Interexport, d.o.o., Dunajska 139,
1000 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
Podskupina F – Material za hematološki
analizator:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupina G – Material za kapilarni
in venozni odvzem krvi in dodatna oprema:
1. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
3. Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9
D, 1000 Ljubljana.
Podskupina H – Material za odvzem krvi
za aparat Sarsted:
1. Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Podskupina I – Material za aparat za
sedimentacijo Alifax:
1. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana;

Medicinski material in razkužila
Sanitetni material
RTG material
Laboratorijski material
a) Hitri testi
b) Kemikalije
c) Steklo
d) PVC – papir
e) Stixi
f) Material za hematološki analizator
g) Material za odvzem krvi in dod. opr.
h) Material za odvzem krvi za ap. Sarsted
i) Material za SR aparat Alifax
j) Origin. abot reag. za hem ap. CEL DIN
k) Originalni DADE BEHRING reagenti
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12,213.912,30
5,717.541,83
8,464.479,30

15,254.910,00
8,721.475.70
8,606.633,00

1,709.315,30
175.094,40
688.800,00
260.780,13
1,156.410,40
391.910,40
1,774.971.82
965.184,00
864.000,00
3,607.037,81

2,791.079,00
188.409,90
736.200,00
411.811,20
1,662.698,70
565. 059,90
3,753.030,70
965.184,00
864.000,00
3,739.532,80
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– I Reagenti
– II Kontrole
– III Kalibratorji
– IV Kivete-raztopine
– V Elektroliti
– VI Mednarodna kontrola
l) Reagenti za aparat dr. Lang
m) Material za aparat za vodo
n) Hematološki aparat ACT 5 DIF
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Najnižja ponudba

Najvišja ponudba

8,869.735.80
911.819,50
440.112,40
1,957.472,64
876.510,10
1,154.977,40
1,484.044,28
/
550.783,52

9,618.574,60
1,035.627,60
442.313,00
1,980.502,40
881.898,50
1,154.977,40
1,484.044,28
/
1,129.243,90

Valuta: 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: 09/04 II faza, II leto.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-34320/04.
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. 5. 2006.
Zdravstveni dom
Velenje

Su 71/06-25
Ob-15745/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ustavno sodišče RS, kontaktna oseba: Jasmina
Trivič, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-76-432, faks 01/47-76-480,
elektronska pošta: jasmina.trivic@us-rs.si,
internetni naslov: http:/www.us-rs.si/.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su-71/06.
II.5) Kratek opis: nakup dveh osebnih
vozil po sistemu staro za novo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– splošna garancijska doba brez omejitev km,
– cena odkupa rabljenega vozila,
– dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. Su-71/06: Porsche Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Verčič, Bravničarjeva ulica 5, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-25-136,
faks 01/58-25-184, elektronska pošta: peter.vercic@porsche.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,116.293 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Su-71/06: Avtohiša Real,
d.o.o., kontaktna oseba: Božo Volaj, Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-13-08, faks 01/589-13-91, elektronska pošta: bozo.volaj@A1_si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,846.472,80 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8380/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2006.
Ustavno sodišče RS

Gradnje

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. KV/896-05: Albert
Godina s.p., kontaktna oseba: Maks Godina, Slope 20, 6240 Kozina, Slovenija, tel.
05/680-30-03, faks 05/680-30-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,861.122,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KV/896-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 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.

Ob-14956/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
d.d. Sežana, kontaktna oseba: Vlasta Kukanja, Partizanska 2, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-12-40, faks 05/731-12-01, elektronska pošta: vlasta.kukanja@ksp-sezana.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KV/896/05.
II.5) Kratek opis: gradbena in instalacijska dela za izgradnjo fekalnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja z individualnimi priključki in gradbena dela za
obnovo vodovodnega omrežja v naselju
Hrpelje – Stara vas.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
KSP d.d. Sežana
Št. 1113
Ob-15146/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija LC Olševek
– 2.faza.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija LC Olševek – 2. faza v dolžini ca. 270 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1062: Cestno podjetje
Kranj d.d., kontaktna oseba: Branko Žiberna, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: tajnistvo@cpkranj.si, internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,496.011,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5480.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5480/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Občina Šenčur
Ob-15147/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-00, faks 04/251-91-11,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.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: gradnja fekalne kanalizacije PK I/1-1-5.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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1. cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1061: Cestno podjetje
Kranj d.d., kontaktna oseba: Branko Žiberna, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: tajnistvo@cpkranj.si, internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,467.213,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5479.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5479/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Občina Šenčur
Ob-15148/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-00, faks 04/251-91-11,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.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: gradnja komunalne infrastrukture na območju občinskega lokacijskega načrta Šenčur-jug OPC P2B.
II.5) Kratek opis:
– gradnja komunalne infrastrukture,
– gradnja cestnega omrežja,
– gradnja meteorne kanalizacije,
– gradnja fekalne kanalizacije,
– gradnja vodovoda in hidrantne mreže,
– gradnja NN kablovodov,
– gradnja ekološkega otoka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1046: Gratel d.o.o.,
kontaktna oseba: Drago Štrafela, Skorba
40, 2251 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-50-40,
faks 02/788-50-41, elektronska pošta: gratel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 91,763.419,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1046.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 104 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37182/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Občina Šenčur
Ob-15419/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,
tel. 04/281-58-00, faks 04/281-58-20, elektronska pošta: Andreja.jerala@cerklje.si,
internetni naslov: www.cerklje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-05/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
Zgornji Brnik–Vovke–Cerklje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena in
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 0600138: Cestno podjetje Kranj, kontaktna oseba: Remic Stane,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: Stane.remic@cpkranj.si, internetni naslov: tajnistvo@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
129,308.204 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ul. l. RS, št. 9, stran 619, z dne
27. 1. 2006, Ob-1643/06 in popravek javnega razpisa Ur. l. RS, št. 11, stran 754 z dne
3. 2. 2006, Ob-2343/06.
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. 5. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 430-134/2005
Ob-15522/06
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.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
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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 znanje ureditve z nadstrešnicami na objektu
Jožeta Jame, št. 430-134/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba zunanje ureditve z nadstrešnicami na objektu Jožeta Jame, in sicer
obsega naslednja dela:
1. gradbena dela zunanje ureditve,
2. nadstrešnica za avtomobile,
3. električna instalacija,
4. tehnična zaščita.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-134/2005: Cestno podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba:
Stane Remic, Jezerska cesta 20, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/280-60-00, faks
+386/4/204-23-30, elektronska pošta: tajnistvo@cpkranj.si, stane.remic@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 125,929.157,42 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 elektro instalacije: 5,77%; Delež
montaža sistema tehničnega varovanja:
11,23%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-134/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20545/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-15532/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Območna obrtna zbornica Domžale, kontaktna oseba: Ljuba Gaber, Šaranovičeva
cesta 21A, Vir, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/721-37-43, faks 01/721-16-71, elektronska pošta: ljuba.gaber@ozs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2006-G.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in izgradnja poslovnih prostorov območne
obrtne zbornice Domžale v ocenjeni vrednosti 90 mio SIT.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-1/2006-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 10. 4. 2006,
Ob-9864/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo ni bilo
oddano, ker naročnik ni prejel nobene pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2006.
Območna obrtna zbornica Domžale

Storitve
Št. 26/06
Ob-15136/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni holding Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Kovič, Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-08-21, faks 01/474-08-11, elektronska pošta: alenka.kovic@jh-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01-2006- OP.
II.5) Kratek opis: storitev revidiranja računovodskih izkazov Javnega holdinga
Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij za leto 2006, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za
obdobje januar-september 2006 za Javni
holding Ljubljana, d.o.o. in povezana javna podjetja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. strokovna priporočila – reference,
3. kadrovsko strukturo,
4. rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN 01-2006OP: KPMG Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Mahnič, Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-11-80, faks 01/420-11-58, elektronska pošta: kpmg.lj@kpmg.si, internetni naslov: www.kpmg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,920.000 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:
3. 5. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2131/06.
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. 5. 2006.
Javni holding Ljubljana, d.o.o.
Št. 4301-2/06
Ob-15140/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna
oseba: Saša Stopar, Cesta 5. maja
6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-91-34, faks 05/365-91-33, elektronska pošta: sasa.stopar@ajdovscina.si, internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-2/06.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izbiro
banke za dodeljevanje stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero v
Občini Ajdovščina ter kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v
občini Ajdovščina in Vipava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višina kreditne mase,
– višina nadomestila za vodenje kredita,
– stroški odobritve kredita.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-2/06 – subven. obr.
mere za stanovanjske kredite: Nova KBM
d.d., podružnica Ajdovščina, kontaktna oseba: Otno Lahajnar, Goriška cesta 25, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-61-163,
faks 05/36-62-028.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 317,757.009 SIT;
najnižja ponudba 317,757.009 SIT, najvišja
ponudba 275,000.000 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. 4301-2/06 – subv. obr.
mere za razvoj malega gospodarstva: Nova
KBM d.d., podružnica Ajdovščina, kontaktna oseba: mag. Oton Lahajnar, Goriška
cesta 25, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-61-163, faks 05/36-62-028.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 727,361.908 SIT;
najnižja ponudba 727,361.908 SIT, najvišja
ponudba 425,869.915 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: 4301-2/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3680/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Pojasnilo glede podatkov o vrednosti pogodbe pod zap. št. V.1.2.
Eden izmed kriterije za izbiro najugodnejšega ponudnika pri obeh sklopih je bila
višina kreditne mase glede na dano subvencijo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2006.
Občina Ajdovščina

Št. 404-08-454/2005-19
Ob-15161/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.

Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 361/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: špediterske storitve
– transport (kopno, morje, zrak).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 166,666.000 SIT za obdobje 2 let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

Vrednotenje – pregled ocenjevalnih meril s ponderji
Področje
Ponder Največje možno
		
št. točk
1. transportne storitve
0.45
5
2. carinsko posredovanje
0,20
5
3. vrednost predračuna
0,15
5
4. reference ponudnika
0.10
5
5. strokovna usposobljenost
0.10
5
SKUPNO

1.00		

Najvišja možna
ocena
2.25
1.00
0,75
0.50
0.50
5.00
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Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 361/2005ODP: Intereuropa d.d., Globalni logistični
servis, kontaktna oseba: Igor Lukič, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/664-15-02, faks 05/664-15-01, elektronska pošta: igor.lukic@intereuropa.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): okvirna letna vrednost
pogodbe: ca. 83,333.333 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:
404-08-454/2005-19.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2443/06 z dne 3. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
podaljšanje pogodbe za storitve podpore
pri uporabi informacijske tehnologije.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.23.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naro
čil(-a):
Vrednost:
predvidoma
36,000.000
SIT/mesec z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
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 2005/P 05
Naslov: Podaljšanje pogodbe za storitve
podpore pri uporabi informacijske tehnologije
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 2.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Konzorcij v sestavi: 1. SRC.SI d.o.o, 2. Marand
Inženiring d.o.o., Liko Pris d.o.o. in Astec
d.o.o., 1. Tržaška cesta 116, 2. Cesta v
Mestni log 55, 3. Verd 100a, 4. Tržaška
118, 1. 1000, 2. 1000, 3. 1360, 4. 1000, 1.
Ljubljana, 2. Ljubljana, 3. Vrhnika, 4. Ljubljana, Slovenija, e-pošta: 1. src@src.si,
2. info@marand.si, 3. likopris@likopris.si,
4. astec@astec.si, tel. 1. +386/1/242-80-00,
2. +386/1/470-31-00, 3. +386/1/750-64-00,
4. +386/1/200-83-00, internetni naslov: 1.
http://www.src.si/, 2. http://www.marand.si/,
3. http://www.likopris.si/,4. http://www.astec.si/,faks
1. +386/1/423-41-73, 2. +386/1/470-31-11,
3. +386/1/750-64-84, 4. +386/1/200-83-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 30,000.000 SIT/mesec brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
predvidoma 36,000.000 SIT/mesec z 20%
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
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

Ob-15163/06
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 +386/1/478-18-92.
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: 2005/P 01.
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:
storitve vzdrževanja licenčne programske opreme Oracle in svetovanja glede
uporabe predmetne opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.10-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 57,603.714,01 SIT z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.

IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/P 01
Naslov: storitve vzdrževanja licenčne
programske opreme Oracle in svetovanja
glede uporabe predmetne opreme
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 1.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oracle Software d.o.o., Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info_si@
oracle.com, tel. +386/1/588-88-00, internetni naslov: http://www.oracle.com, faks
+386/1/588-88-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 51,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
57,603.714,01 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: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, 1000 Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
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. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15165/06
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:neža.planinšič@gov.si,
faks +386/1/478-18-92.
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: 2005/P 05.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.

Stran

Stran
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21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15166/06
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 +386/1/478-18-92.
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: 2005/P 19.
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:
storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije (podaljšanje pogodb za
obe službi, katerih pravni naslednik je po
reorganizaciji ministrstev, naročnik.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.23.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a):
Vrednost: (največ do) 2,520.000 SIT z
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega 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.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/P 19
Naslov: Storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije.
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Konzorcij v sestavi: 1. SRC.SI d.o.o., 2. Marand Inženiring d.o.o., Liko Pris d.o.o. in
Astec d.o.o., 1. Tržaška cesta 116, 2. Cesta
v Mestni log 55, 3. Verd 100a, 4. Tržaška
118, 1. Ljubljana, 2. Ljubljana, 3. Vrhnika,
4. Ljubljana, 1. 1000, 2. 1000, 3. 1360, 4.
1000, Slovenija, e-pošta: 1. src@src.si, 2.
info@marand.si, 3. likopris@likopris.si, 4.
astec@astec.si, tel. 1. +386/1/242-80-00,
2. +386/1/470-31-00, 3. +386/1/750-64-00,
4. +386/1/200-83-00, internetni naslov: 1.
http://www.src.si/, 2. http://www.marand.si/,
3. http://www.likopris.si/,4. http://www.astec.si/,faks
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1. +386/1/423-41-73, 2. +386/1/470-31-11,
3. +386/1/750-64-84, 4. +386/1/200-83-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,100.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,520.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
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. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15292/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba:
Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-63-06, faks 05/660-63-05,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si,
internetni naslov: www.sb-izola.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:
93.10.00.00-9.
II.5) Kratek opis: pranje in negovanje
bolnišničnega perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 80%,
– plačilni pogoji 15%,
– reference 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/BR-06: Pralnica Lucija
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Tomazin, Liminjanska 102, 6320 Portorož, Slovenija, tel.
05/617-32-00, faks 05/617-32-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 105,512.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3113/06 z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 430/06/1-3356
Ob-15306/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, Slovenija, v roke: Branko Novak, tel. +386/2/584-90-40, e-pošta:
branko.novak@ljutomer.si,
faks
+386/2/581-16-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: izdelava projektne dokumentacije
(PGD, PZI) te revizije projektov za vodovod
Ljutomer – Slovenske Gorice – Robadje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: na območju Občine
Ljutomer in Občine Ormož.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZI), revizije projektov in popravkov dokumentacije po reviziji za vodovod Ljutomer – Slovenske Gorice – Robadje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.20-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 56,809.850 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.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 4 z dne
13. 1. 2006, Ob-37892/05; 2006/S 6-006836
z dne 11. 1. 2006.
Št. naročila: 430-BN/06-S/1
Naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 2.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: IEI
Institut za ekološki inženiring d.o.o., Slovenska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, epošta: iei@iei.si, tel. +386/2/300-48-11, faks
+386/2/300-48-35.
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) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Program Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003,
SI.2003/004-938-22.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2006.
Občina Ljutomer
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Št. 262/06
Ob-15361/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stane Okorn,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stane.okorn@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št.: 2-2-1/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje melioracijskih sistemov, vzdrževanje kmetijske
infrastrukture in sanacije kmetijskih zemljišč na območju lokalnih izpostav naročnika (ljubljanska, dolenjska, primorska in štajerska regija).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 208.333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– garancijski rok,
– rok plačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2-2-1/2006 -primorska regija: Gradbena mehanizacija Delgiusto Mario s.p., kontaktna oseba: Delgiusto Mario,
Sečovlje 3, 6333 Sečovlje, Slovenija, tel.
05/612-10-00, faks 05/612-10-30.
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. 2-2-1/2006, primorska regija, štajerska regija: Drava VGP Ptuj d.d.,
kontaktna oseba: Drago Klobučar, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/787-50-00, faks 02/787-50-13, elektronska pošta: mail@vgp-drava.si, internetni
naslov: www-drava.si.
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. 2-2-1/2006, primorska
regija, ljubljanska regija, dolenjska regija,
štajerska regija: Miroslav Milač s.p., kontaktna oseba: Miroslav Milač, Zgornje Pirniče 12a, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
031/620-684.
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. 2-2-1/2006 -primorska regija: Albert Godina s.p., kontaktna oseba:
Albert Godina, Slope 20, 6240 Kozina, Slovenija, tel. 05/680-30-03, faks 05/680-30-04,
elektronska pošta: albert.godina@siol.net.
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. 2-2-1/2006 -primorska regija: Storitve s težko gradbeno mehanizacijo, Darko Kovšca s.p., kontaktna oseba:

regija, štajerska regija: Gradnje Žveplan
d.o.o, kontaktna oseba: Marjan Žveplan, Ul.
heroja Lacka 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/781-02-08, faks 03/781-02-09, elektronska pošta: gradnje-zveplan@siol.net.
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. 2-2-1/2006, dolenjska regija, štajerska regija: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80, elektronska pošta: gozdne.gradnjebrigita@siol.net.
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. 2-2-1/2006, štajerska
regija: Slavko Predan s.p., kontaktna oseba: Slavko Predan, Pred njivami 16, 2327
Rače, Slovenija, tel. 041/661-484, faks
02/608-33-51.
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: št.: 2-2-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 32.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2616/06.
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. 5. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Darko Kovšca, Otlica 55a, 5270 Ajdovščina,
Slovenija, tel. 041/488-772.
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. 2-2-1/2006,
primorska regija, ljubljanska regija, dolenjska regija, štajerska regija: PUH d.d.,
kontaktna oseba: dr. Aleš Horvat, Hajdrihova ul. 28, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-52-00, faks 01/251-00-30, elektronska pošta: puh@puh.si.
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. 2-2-1/2006,
primorska regija, ljubljanska regija, dolenjska regija, štajerska regija: AGM Nemec,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Nemec Primož, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/564-80-43, faks 03/564-80-43, elektronska pošta: agm.nemec@kabelnet.net.
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. 2-2-1/2006, primorska regija, ljubljanska regija, dolenjska
regija, štajerska regija: AGM Nemec Primož s.p., kontaktna oseba: Nemec Primož, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, tel.
037564-80-43, faks 03/564-80-43, elektronska pošta: agm.nemec@kabelnet.net.
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. 2-2-1/2006, ljubljanska regija, dolenjska regija: Rekon d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Rojec, Vir pri Stični 92, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/787-87-00, faks 01/787-87-01, elektronska pošta: rekon@siol.net.
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. 2-2-1/2006, ljubljanska
regija, dolenjska regija: Grad-top Dolenjske Toplice d.o.o., kontaktna oseba: Gričar Alfonz, Podhosta 24, 8350 Dolenjske
Toplice, Slovenija, tel. 07/393-75-10, faks
07/393-75-11, elektronska pošta: gradtop.krnc@siol.net.
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. 2-2-1/2006, ljubljanska
regija: Lavaco d.o.o., kontaktna oseba: Gaber Jože, Cesta Andreja Bitenca 68, 1117
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-57-54, faks
01/518-57-53, elektronska pošta: lavaco@lavaco.si.
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. 2-2-1/2006, dolenjska
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Ob-15413/06
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/310146.
II.5) Kratek opis: monitoring podzemne
vode in površinskih vodotokov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 40 točk,
– reference 40 točk,
– odzivnost 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06/310146: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
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oseba: mag. Venčeslav Lapajne, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-01-00, faks 02/450-02-27, elektronska pošta: slavko.lapajne@zzv-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 17,552.100 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: 355-2/2006-17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 23/2006 z dne 3. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15521/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 00386/2/88-23-400,
faks 00386/2/88-23-411, elektronska pošta:
suzana.dolar@sb-sg.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve – po prilogi 1B.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2006.
II.5) Kratek opis: varovanje oseb in premoženja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT – letna vrednost.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna ponudbena vrednost – 90
točk,
– certifikat kakovosti ISO 9001 – 10
točk.
Skupno število točk je 100.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/2006: G 7 Družba za varovanje d.o.o., kontaktna oseba:
Marko Čevnik, Špruha 33, 1236 Trzin,
Slovenija, tel. 00386/1/58-85-512, faks
00386/1/58-85-501, elektronska pošta:
G7@g-7.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,569.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 34 z dne 31. 3. 2006,
Ob-8935/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 4301-1/06
Ob-15533/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Janez Furlan, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-26,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: janez.furlan@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-1/06.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI projektov poslovna cona Gojače.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT oziroma 162.500
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– utemeljitev,
– strategija,
– časovni razpored aktivnosti,
– prostori, oprema in logistična podpora,
– reference,
– ključni strokovnjak 1,
– ključni strokovnjak 2, 3 in 4.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43026-14/06: Projekt Nova
Gorica d.d., kontaktna oseba: Vladimir Durcik, Kidričeva 9A, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-00-00, faks 05/302-44-93,
elektronska pošta: projekt@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 195.000 EUR; najnižja
ponudba 124.000 EUR, najvišja ponudba
195.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS; št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-839/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Predpristopni program PHARE 2003 ekonomsko socialna kohezija-razvoj poslovnih con. Št. pogodbe o donaciji
7175103-03-06-0002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 42/06
Ob-15537/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Brežice, kontaktna oseba: Vojka Rožman, Černelčeva cesta 8,
2850 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-446,

faks 07/49-91-450, elektronska pošta:
zd.brezice2@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je sukcesivno izvajanje prevozov dializnih bolnikov za obdobje enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitev po kilometru – 88 točk,
– usposobljenost voznega parka – 5
točk,
– izkušnje s priporočili – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/06 sklop 2: Kosi
Dominik s.p., Bojsno 65, 8254 Globoko,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 113,20 SIT/km.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/06 sklop 1: Satler
Franc s.p., Kregarjeva 5, 8050 Brežice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 113,20 SIT/km.
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:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13188/06.
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. 5. 2006.
Zdravstveni dom Brežice
Ob-15539/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad, kontaktna oseba: Dušan
Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.26.20.00-3; dodatni predmet, glavni besednjak: 74.23.10.00-7.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1-S/2006.
II.5) Kratek opis: oddaja storitev za inženiring v pripravi in izvedbi pri gradnji
stanovanjske soseske Novi Dragomelj
1 ter izvedba gradbenega nadzora po
ZGO-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1: DDC svetovanje inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Jana Sommergger-Primožič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-100, faks 01/30-68-101, elektronska pošta: ddc@ddc.si, internetni naslov:
www.ddc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,000.000 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: JN-1-S/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7712/06.
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. 5. 2006.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,
Javni sklad

Ob-15593/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, kontaktna oseba: Marija Zupančič, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-15-00, faks
04/586-31-74, elektronska pošta: ospv.jesenice@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: priprava šolske prehrane v obdobju od 1. 9. 2006 do 30. 6.
2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
48,000.000 SIT z 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. 1/2004: Osnovna
šola Prežihovega Voranca Jesenice, kontaktna oseba: Marija Zupančič, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-15-00, faks 04/586-31-74, elektronska pošta: os-pv.jesenice@guest.arnes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,250.038,71 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:
Sodexho prehrana in storitve d.o.o., Železna
cesta 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice

ja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kabelske razdelilne
omarice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT brez DDV; sklop A:
5,000.000 SIT; sklop B: 30,000.000 SIT;
sklop C: 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 95483: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A: 5,522.000
SIT brez DDV.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 95482: SES d.o.o., Opekarska ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B: 32,161.050
SIT brez DDV.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 95490: Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, 2231 Pernica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop C: 23,495.950
SIT brez DDV.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 95483.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 5,522.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.

Ob-15592/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, v roke: Franci Košir,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15296/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mate-

+386/1/308-31-78, faks +386/1/478-36-19,
elektronska pošta gp.svlr@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/svrp.
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:
30254000.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik : JN05/2005.
II.5) Kratek opis: razvoj, nadgradnja
in vzdrževanje informacijskega sistema
ISARR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
86,545.833,34 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN05/2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2005/S
187-184658 z dne 28. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Evropski sklad za regionalni razvoj/Tehnična pomoč EPD.
VI.7) Drugi podatki: postopek oddaje
javnega naročila za razvoj, nadgradnjo in
vzdrževanje informacijskega sistema ISARR z oznako JN05/2005 se zaključi brez
izbire najugodnejšega ponudnika. Zavrne
se ponudba ponudnika Berce Janez s.p.,
Ulica Alme Karlinove 23, 3000 Celje, s partnerjema: IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, 1000
Ljubljana in ComLand d.o.o., Kotnikova 30,
1000 Ljubljana.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2006.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

Stran
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V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 95482:
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 32,161.050 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 95490.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 23,495.950 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 23
z dne 4. 4. 2006, Ob-5306/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 102/1826/2006
Ob-15441/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Hailu Kifle, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: hailu.kifle@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: sklep št. 45/2006.
II.5) Kratek opis: dobava obešalnega
materiala in kompozitnih izolatorjev za
daljnovode:
– sklop A. obešalni material,
– sklop B. kompozitni izolatorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena, sklop A,
– ekonomsko najugodnejša ponudba,
sklop B:
– skupna ponudbena cena (90%),
– poreklo izdelave jedra kompozitnega
izolatorja (10%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 45/2006: sklop A: obešalni material: Dalekovod d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-15-98, faks
01/256-15-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,297.684 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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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. 45/2006: sklop B:
kompozitni izolatorji: Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Kosič,
Ruperče 13, 2231 Pernica, Slovenija, tel.
02/644-61-00, faks 02/644-61-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,614.700 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: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 45/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
– sklop A: 28,297.684 SIT,
– sklop B: 37,614.700 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
– najnižja cena, sklop A
– ekonomsko najugodnejša ponudba,
sklop B.
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:
21. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 1072/06
Ob-15505/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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:
33263200-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/06.
II.5) Kratek opis: dobava direktnih elektronskih števcev delovne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 178,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/06: sklop 1: enofazni elektronski števci delovne energije.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): naročilo ni oddano!
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 01/06: sklop 2:
trifazni elektronski števci delovne energi-

je: Landis + GYR d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Malovrh, Mlakarjeva ulica 107,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/27-90-504,
faks 04/27-90-509, elektronska pošta: matjaz.malovrh@landisgyr.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94,240.000 SIT;
najnižja ponudba 93,518.000 SIT, najvišja
ponudba 100,550.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/06: sklop 3: trifazni
elektronski števci delovne energije s RS 485
komunikacijo.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): naročilo ni oddano!
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 01/06, sklop 1:
enofazni elektronski števci delovne energije.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 01/06, sklop 2:
trifazni elektronski števci delovne energije.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
94,240.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve 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:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– tehnične karakteristike (10% delež),
– garancijski rok (5% delež),
– potrjene reference (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 01/06, sklop 3:
trifazni elektronski števci delovne energije s
RS 485 komunikacijo.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
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:
23. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: enofazni elektronski števci delovne energije: naročilo ni oddano,
– sklop 2: trifazni elektronski števci delovne energije: 3 pravilne ponudbe,
– sklop 3: trifazni elektronski števci delovne energije s RS 485 komunikacijo: naročilo ni oddano.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006, Ob-2441/06 in
Uradno glasilo EU št. 2006/S 24-026880, z
dne 4. 2. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve Priloga I B; št. 27.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.23.10-0.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne,
investicijske in tehnične dokumentacije
A) RTP 110/20 KV Ptuj-Breg; B) DV (KBV)
110 KV Ptuj-Breg; C) RTP 110/20 KV Mačkovci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT; sklop A) 50,000.000
SIT; sklop B) 20,000.000 SIT; sklop C)
50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 95292: IBE, d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A) 49,700.000
SIT brez DDV; sklop B) 17,693.000 SIT brez
DDV; sklop C) 67,000.000 SIT brez DDV.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 95292.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A) 49,700.000 SIT
brez DDV; sklop B) 17,693.000 SIT brez
DDV; sklop C) 67,000.000 SIT brez DDV.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 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.
19-20 z dne 24. 2. 2006, Ob-4856/06; Ur. l.
RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8198/06 in
v Uradnem glasilu ES št. 2006/S 38-041190
z dne 24. 2. 2006 in št. 2006/S 58-059744.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Št. 102/1732/2006
Ob-15511/06
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: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava opreme daljnovoda, OPGW s priborom in obešalne
ter spojne opreme.
Sklop A. oprema daljnovoda,
Sklop B. vodniki,
Sklop C. oprema OPGW kabla.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba;
– skupna ponudbena cena (90%),
– reference proizvajalca opreme (10%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 155/2005: sklop A: oprema daljnovoda: Dalekovod d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-15-98, faks
01/256-15-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,366.355 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 155/2005: sklop B: vodniki: razveljavitev javnega razpisa – zavrnitev
vseh predloženih ponudb.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 155/2005: sklop C: oprema OPGW kabla: Dalekovod d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-15-98,
faks 01/256-15-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 117,152.555 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: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 155/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV):
Sklop A: 64,366.355 SIT,
Sklop B: 117,152.555 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-15294/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga IA; št. 12.
II.5) Kratek opis: zračni korona in video
pregled 20 kV daljnovodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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.: 95522: C & G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,617.222 SIT
brez DDV.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 95522.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 15,617.222 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 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. 28
z dne 17. 3. 2006, Ob-7623/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-15295/06
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

Stran

Ob-15309/06
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: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.

Stran
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: urejanje površine v
pridobivalnem prostoru RTH, sanacija
razpok v pobočju Žrebljevega hriba, prevoz separacijske jalovine in vzdrževanje površin neposredno nad odkopnimi
polji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Sekopt d.o.o., Trbovlje,
kontaktna oseba: Janja Zakonjšek, Keršičev hrib 17, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/563-45-40, faks 03/563-45-41, elektronska pošta: sekopt@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,000.000 SIT
brez DDV.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2.

Javni razpisi
Ob-15498/06
Dopolnitev
V objavi razpisa za dolgoročne kredite
ter garancije, namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Pomurju za leto 2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37 z
dne 7. 4. 2006, Ob-9724/06, se v točki 4 na
koncu doda nova alinea tako, da se glasi:
4. – Garancije Garancijske sheme za
Pomurje so pozavarovane z delno pogarancijo Slovenskega podjetniškega
sklada.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Št. 325-2/2006-6
Ob-15562/06
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
in 43/06), 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
drugo spremembo drugega
javnega razpisa za ukrep Naložbe v
kmetijska gospodarstva iz Enotnega
programskega dokumenta 2004 – 2006
(EPD) za leto 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost 65,000.000 SIT (brez DDV). Valuta
120 dni od dneva izstavitve situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merilo: ponudbena cena, tehnična usposobljenost-opremljenost ponudnika, plačilni
pogoji, reference in odzivni čas.
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:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 13 z dne 10. 2. 2006, Ob-2776/06.
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: 22. 5. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.

I. Spremeni se prvi stavek točke “X.
Obravnava vlog in postopek odobritve” Drugega javnega razpisa za ukrep Naložbe v
kmetijska gospodarstva iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD)
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 45/06), ki
se glasi:
»Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 21. 6. 2006 na Agenciji.«
II. Vse ostale določbe javnega razpisa
ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 630-21/2006
Ob-15516/06
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana na podlagi 12. člena Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1), Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 7.
in 10. člena Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
(Uradni list RS, št. 12/05 in 97/05), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo za sofinanciranje programov
dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2006 – 2008 št.
6037-21/2006. z dne 15. 5. 2006 ter Metodologije za ocenjevanje prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov z dne 8. 5.
2006, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dejavnosti
osrednjih specializiranih informacijskih
centrov v obdobju 2006–2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-

no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih
informacijskih centrov oziroma specialnih in
visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge
centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju
2006–2008 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih nalog:
– sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
– spremljanje in nadziranje ustreznosti
razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev
po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
– organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z
znanstvenoraziskovalnimi sveti ved),
– redigiranje bibliografskih zapisov s
spremembo tipologije v primeru nepravilnih
razvrstitev bibliografskih enot,
– sodelovanje pri razvoju enotnega splošnega kontroliranega slovarja za sistem COBISS.SI,
– vrednotenje kakovosti bibliografskih
zapisov z vidika vsebinske obdelave, ki jih
kreirajo posamezne knjižnice,
– sodelovanje z mednarodnimi specializiranimi informacijskimi sistemi s svojega
strokovnega področja, z namenom vključevanja bibliografskih podatkov o slovenski
znanstveni produkciji v navedene sisteme
oziroma baze podatkov,
– pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja,
– raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za
izvajanje navedenih nalog.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj.
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna
oseba, ki opravlja knjižnično in informacijsko
dejavnost vsaj pet let in izpoljuje pogoje za
vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri
ARRS.
Prijavitelj:
– lahko opravlja naloge iz 2. točke tega
javnega razpisa kot samostojna pravna oseba ali kot organizacijska enota prijavitelja,
ki se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema
COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami
med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru
in ki opravljajo knjižnično in informacijsko
dejavnost vsaj pet let;
– mora zagotavljati ustrezno vodenje
dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma
strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti
najmanj magisterij, biti v rednem delovnem
razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8
ur na teden;
– mora zagotavljati angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji in ekspertov za sodelovanje pri razvoju enotnega
splošnega kontroliranega slovarja za sistem
COBISS.SI;
– mora imeti ustrezno opremo, prostore
in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.
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4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev predmetnega
javnega razpisa je 70,000.000 SIT oziroma
292.104,82 EUR (preračunano po paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT) letno.

dneva objave razpisa vsak delavnik, med
8.30 in 15. uro, do vključno 16. 6. 2006,
in med 8.30 in 10. uro, dne 19. 6. 2006, v
glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, ali na spletni strani agencije

Nepravočasnih in nepopolnih prijav
ARRS ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
9. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo v
sredo, dne 21. 6. 2006, v sejni sobi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Repu-
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Obseg sredstev po posameznih vedah je:
Bibliografije
raziskovalcev*

Splošni
geslovnik*

Druge
naloge*

Skupaj*

% letnih
sredstev

Vrednost v SIT

za naravoslovje

0,80

0,15

0,15

1.10

17,0

11.900.000

za tehniko

0,65

0,20

0,15

1,00

15,4

10.780.000

44.984,14

OSIC

Vrednost
v EUR
49.657,82

za medicino

0,35

0,15

0,15

0,65

10,0

7.000.000

29.210,48

za biotehniko

0,20

0,20

0,15

0,55

8,5

5.950.000

24.828,91

za družboslovje

1,25

0,50

0,15

1,90

29,1

20.370.000

85.002,50

Za humanistiko

0,90

0,35

0,15

1,30

20,0

14.000.000

58.420,96

4,15

1,55

0,9

6,50

100,0

70.000.000

292.104,82

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).
5. Obdobje sofinanciranja: izvajanje nalog in sofinanciranje za obdobje 2006–2008
se uredi s pogodbo, v skladu s proračunskimi možnostmi.
6. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami.
Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani
naslednji kriteriji in merila:
– usposobljenost OSIC-ev za opravljanje nalog,
– dosedanja kakovost programa dela in
razvoja OSIC-a in
– infrastrukturni pogoji za opravljanje
nalog.
Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje
nalog osrednjih specializiranih informacijskih centrov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo kakovost programa dela, večjo usposobljenost
za opravljanje nalog in boljše pogoje dela
OSIC-a.
7. Prijava na javni razpis.
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen prijavni obrazec z opisom
referenc sodelujočih ekspertov v posebni
prilogi (v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije).
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave v treh izvodih morajo ne
glede na način prenosa prispeti v glavno
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana najkasneje do vključno
ponedeljka, dne 19. junija 2006 do 12. ure.
b) Opremljenost prijave:
Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– na prednji strani: vidna označba “Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje nalog OSIC« in naslov ARRS,
– na zadnji strani: naslov prijavitelja.
c) V postopku izbora bo ARRS obravnavala le prijave, ki bodo vsebovale vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila (popolna prijava) in ki bodo oddane
v roku, določenem s tem razpisom (pravočasna prijava).

blike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana.
Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno
izpolnjene in označene prijave.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega
skrajnega roka za oddajo prijave na javni
razpis.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od

http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno
ali po telefonu 01/400-59-42, vsak delavnik
med 9. in 13. uro ali po elektronski pošti:
marica.zvar@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Št. 4302-44/2006
Ob-15515/06
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1), 8. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS,
št. 12/05), Usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in
baz podatkov v letu 2006, štev. 630-3/2006
z dne 24. 5. 2006 in Metodologije ocenjevanja prijav za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov v letu
2006 z dne 22. 4. 2006 objavlja

Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki
so javne pravne osebe in zavodi vpisani v
evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavljajo na
razpis morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni,
razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in
visokošolske knjižnice, specialne knjižnice)
in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v
obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji).
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo.
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(obrazec ARRS-RI-TL-01-2006) in samo
stojne priloge:
– dokazila o izpolnjevanju kriterijev
(obrazec ARRS-RI-TL-03-2006),
– vzorec pogodbe in
– seznam za naročilo tuje znanstvene
literature in baz podatkov.
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati na naslov:
– v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov razpis-znanstvena literatura@arrs.si
in
– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov
agencije, razen izpisa iz sistema COBISS.
5. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na
javni razpis v vzajemnem katalogu sistema
COBISS ažurirati podatke o naročeni tuji
znanstveni literaturi in bazah podatkov za
tekoče leto ter seznam naročil, ki jih predlagajo v sofinanciranje.
6. Kriteriji za izbiro prijaviteljev:
Kriteriji za izbiro so:

javni razpis
za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov
v letu 2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: agencija sofinancira nakup tuje znanstvene literature in
baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih
in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti
v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: 500,000.000 SIT (2.086,463,03 EUR, 1
EUR = 239,640 SIT).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
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– dostopnost tuje znanstvene literature
in baz podatkov uporabnikom,
– pogostnost uporabe revij in baz podatkov,
– kontinuiteta naročil,
– strokovna usposobljenost prijavitelja
za delo z uporabniki,
– obseg sofinanciranja iz drugih virov,
– kvaliteta in pomen naročene tuje
znanstvene literature in baz podatkov,
– ekonomičnost in racionalnost na
bave,
– infrastrukturni pogoji za opravljanje
dejavnosti.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete.
Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature
in baz podatkov v letu 2006, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Prijave bodo
ocenjene po postopku in na način kot to
določa pravilnik.
7. Prednost pri sofinanciranju:
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
tisti prijavitelji, ki izkažejo večjo dostopnost
svojih fondov in drugih informacijskih virov
uporabnikom, večjo fleksibilnost uporabe,
večjo dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov prek računalniškega
omrežja, daljšo kontinuiteto naročil, večjo
strokovno usposobljenost za sodelovanje
z uporabniki, večji obseg sofinanciranja
nabav s strani neproračunskih virov, pomembne in kvalitetnejše informacijske vire
za področje, ki ga pokrivajo, višjo ekonomičnost in racionalnost nabave in bolj zadovoljive infrastrukturne pogoje za svoje
delovanje.
Prednost bodo imeli tudi tisti prijavitelji,
ki gradivo naročajo in pridobivajo na konzorcijski način in zato lahko izkažejo nižjo
ceno nabave in boljše pogoje uporabe in
tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben
pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj
je v javnem interesu Republike Slovenije,
ker omogoča pospešen razvoj strok, ki so v
javnem interesu za razvoj Rebublike Slovenije in ker je sestavni del mlade institucije,
ki jo je treba v javnem interesu pospešeno
razvijati.
8. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2006.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav:
a) Pisne prijave morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, najkasneje do dne 3. 7. 2006 do
12. ure. Prijave v elektronski obliki pa na
naslov razpis-znanstvena literatura@arrs.si
najkasneje do dne 3. 7. 2006 do 12. ure.
b) Opremljenost pisne prijave:
Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: » Ne odpiraj – Razpis za tujo znanstveno literaturo in baze
podatkov«,
– naslov agencije,
– naslov prijavitelja.
c.) Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti pri če-
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mer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
d) V postopku izbora bo agencija obravnavala le prijave, ki bodo vsebovale vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila (popolna prijava) in ki bodo oddane v roku, določenem s tem razpisom (pravočasna prijava). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo dne 5. 7. 2006 v
sejni sobi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo
v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja
prijav.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva
objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in
15. uro do vključno dne 30. 6. 2006 v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani
agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo na
agenciji pri Marici Žvar osebno ali po telefonu: 01/400-59-42 vsak delavnik od 9. do
13. ure ali na e-mail: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 6/2006

Ob-15314/06

Stol d.d. Kamnik objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
poslovne stavbe Stol ki se nahaja v
industrijski coni B-20 Stol,
Ljubljanska c. 45, Kamnik
1. Predmet razpisa
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1.1. Predmet prodaje je poslovna stavba Stol, Ljubljanska c. 45, Kamnik, ki stoji
na parc. št.:
– 1470,
poslovna
stavba
izmeri
808 m2,
– 1452/13, poslovna stavba v izmeri
41 m2,
– 1444/4, poslovna stavba v izmeri
3 m 2,
– 1557/3, poslovna stavba v izmeri
235 m2,
– 1557/4, dvorišče v izmeri 37 m2,
– 1467/4, poslovna stavba, v izmeri
1.357 m2,
– 1467/15, poslovna stavba v izmeri
553 m2,
– 1557/2, poslovna zgradba v izmeri
2 m 2.
Poslovni stavbi pripadajo naslednja
funkcionalna zemljišča:
– 1452/16,
parkirišče
v
izmeri
1.546 m2,
– 1452/18,
parkirišče
v
izmeri
1.067 m2,

– 1452/24, dvorišče v izmeri 298 m2,
– 1452/22, dvorišče v izmeri 91 m2,
– 1452/23, dvorišče v izmeri 593 m2,
– 1452/25, zelenica v izmeri 526 m2,
– 1557/13, zelenica v izmeri 248 m2,
dvorišče v izmeri 44 m2, dvorišče v izmeri
66 m2,
– 1557/15, neplodno v izmeri 392 m2,
– 1452/37 zelenica in asfaltirano zemljišče v izmeri po parcelaciji, po sprejetju ZN.
Opomba:
1. Funkcionalno zemljišče, ki je sestavni del parcele 1452/37, bo možno natančno opredeliti šele po sprejemu lokacijskega načrta, ki je v izdelavi.
2. Kupec se zaveže sodelovati pri izdelavi in sprejemanju lokacijskega načrta.
3. Po osnutku lokacijskega načrta je
na parc. št. 1452/16 predvidena izgradnja
parkirne hiše. Kupec se obveže, da bo po
sprejemu lokacijskega načrta pristopil k
izgradnji parkirne hiše.
2. Pogoji javnega razpisa
2.1. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, kupi nepremičnine v
Republiki Sloveniji.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra ali druge pristojne
institucije, v kateri je pravna oseba vpisana. Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni.
Fizična oseba predloži osebno izkaznico
ali potni list ter potrdilo o državljanstvu
ali drug ustrezen dokument iz katerega
je razvidno, da lahko kupi nepremičnino v
Republiki Sloveniji.
2.2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«.
2.3. Rok za predložitev ponudb je 15.
junij 2006 do 12. ure. Za pravočasne se
bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na
sedež prodajalca Stol d.d., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, najkasneje do 15.
junija 2006 do 12. ure, po lokalnem času, v
izvirniku, v zapečateni ovojnici s pripisom:
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«. Pisna ponudba mora
vsebovati ponujeno kupnino in način ter
roke plačila.
2.4. Za podrobnejše informacije in oglede je kontaktna oseba direktor Janez Pezdirc, tel. 01/830-11-11, vsak dan med 9. in
12. uro do zaključka zbiranja ponudb.
2.5. Pisne ponudbe bo pregledala
komisija za izbor najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v 15 dneh po zaključku zbiranja ponudb. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik po presoji oziroma izbiri prodajalca. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se bodo vrednotile ponudbe, so višina
kupnine, ter način in rok plačila kupnine.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji
za vrednotenje ponudb, ne predstavlja nujno merila za pomembnost posameznega
kriterija.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih, prav tako pa lahko
komisija v katerikoli fazi postopka odloči,
da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi
od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko
komisija brez kakršnekoli odškodninske
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odgovornosti kadarkoli prekine ali ustavi
postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
2.6. Za resnost ponudb so ponudniki
dolžni priložiti ponudbi, kot njen sestavni del, potrdilo o vplačani varščini na
transakcijski račun družbe Stol d.d. št.
02312-0014791733, odprt pri NLB d.d., v
višini 50 mio SIT.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
Osnutek pogodbe bo prodajalec posredoval izbranemu ponudniku istočasno
z obvestilom komisije o izboru, ki jo je dolžan skleniti v roku 15 dneh.
2.7. Če izbrani ponudnik ne bo, kot navedeno zgoraj, sklenil kupoprodajne pogodbe v rokih iz prejšnje točke ali plačal
kupnine v pogodbenih rokih, se bo štelo, da odstopa od ponudbe, morebitna že
sklenjena kupoprodajna pogodba se bo
štela za razdrto, plačano varščino pa bo
kot skesnino obdržal prodajalec.
2.8. Davke ter ostale stroške s prenosom lastništva plača kupec, vključno
s stroški parcelacije, vpisom lastninske
pravice v zemljiško knjigo, prodajalec pa
plača sestavo kupoprodajne pogodbe in
overitev podpisa.
2.9. Kupljena nepremičnina bo kupcu
izročena po plačilu celotne kupnine.
Stol d.d. Kamnik

– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30
dni, oziroma kopijo priglasitvenega lista,
potrjeno s strani davčnega organa, ki na
dan odpiranja vlog ne sme biti starejša
od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov, določenih z zakonom, ki na dan odpiranja vlog
ne sme biti starejše od 30 dni,
– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani AJPES
oziroma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za preteklo leto, če samostojni
podjetnik odločbe še ni prejel, naj dostavi
kopijo napovedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani DURS),
– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši
od 30 dni (BON-2, potrjen s strani AJPES,
oziroma potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev račun zadnjih šest mesecev ni
bil blokiran),
– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2004 in leto 2005,
– število zaposlenih, potrjeno s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje za
obdobje, ki na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejše od 30 dni.
Opomba: v primeru vlog za samozaposlitev se zahtevajo samo obrazci od
prve do pete alinee, enako velja za novo
nastale družbe oziroma samostojne podjetnike.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska višina sredstev razpisa, ki bodo na razpolago za leto 2006, je
20,800.000 SIT.
Sredstva javnega razpisa bo RŽV zagotovil iz lastnih virov družbe.
V. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi
navodili, mora biti dostavljena na naslov:
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas.
Vloga se lahko dostavi po pošti s priporočeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo prispele na naveden naslov do vključno 4. 7. 2006, do 12.
ure v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj
– razpis – spodbujanje odpiranja novih
delovnih mest« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Če sredstva ne
bodo porabljena, bo vloge možno oddati
tudi kasneje.
VI. Datum odpiranja ponudb: komisija
bo vloge javno odpirala 6. 7. 2006, ob
12. uri. Morebitna dodatna odpiranja bodo
vsak prvi četrtek v mesecu do konca leta
ob 12. uri.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti
plačilu 3.000 SIT + DDV, ki jih nakažejo na
TRR št. 07000-0000168385 pri Gorenjski
banki d.d. Kranj, ali plačajo na blagajni
družbe vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. V primeru nakazila je potrebno na
plačilni nalog obvezno vpisati namen in
sicer »prezaposlovanje – 401«. Plačniki
morajo fotokopijo dokazila o plačilu, skupaj s podatki o prijavitelju, ki so potrebni
za izstavitev računa, poslati na naročnikov
faks 04/51-59-399.
V času trajanja razpisa bo razpisna
dokumentacija na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na sedežu družbe RŽV

Ob-15442/06
Na podlagi Poslovnega načrta Rudnika
Žirovski vrh za leto 2006, Noveliranega
programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje
posledic rudarjenja v Rudniku Žirovski vrh,
IBE, april 2001, št. proj. UZVI-B103/29, in
Programa organizacijskega preoblikovanja
RŽV s kadrovskim socialnim programom,
BSC d.o.o. Kranj, maj 2002, dopolnjen
februar 2003 objavlja Rudnik Žirovski vrh,
javno podjetje za zapiranje rudnika urana
d.o.o.
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje
odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana,
d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
katera se nanašajo na zaposlovanje delavcev Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v
nadaljevanju: RŽV).
Dodeljena sredstva iz prejšnjega odstavka se bodo izplačevala na osnovi pogodbe o prezaposlitvi delavcev RŽV (v nadaljevanju: pogodba) v obliki premij. Višina
premije za odprtje delovnega mesta in
zaposlitev delavca RŽV znaša 5,200.000
SIT. Pogoj za sklenitev pogodbe je pridobljeno soglasje delavca RŽV, s katerim
le-ta nepreklicno soglaša k sklenitvi delovnega razmerja z izbranim delodajalcem.
Izplačilo premije bo realizirano v roku 60

dni od sklenitve pogodbe in predložitve
ustreznega instrumenta zavarovanja terjatev RŽV, za primer nespoštovanja pogodbenih obveznosti prejemnika sredstev,
ki so sledeče:
– odprtje delovnega mesta in zaposlitev delavca RŽV, ki je dal nepreklicno soglasje k prezaposlitvi v 30 dneh
po podpisu pogodbe o prezaposlovanju
delavcev RŽV za obdobje najmanj 5 let
od sklenitve delovnega razmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju te obveznosti se
predloži obrazec M-1/M-2, potrjen s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, in
sicer prvič ob sami realizaciji zaposlitve
in drugič po preteku 5 let od sklenitve
delovnega razmerja;
– ohranitev novo odprtega delovnega
mesta najmanj pet let od odprtja le-tega,
kar prejemnik sredstev dokaže s predložitvijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrjenega obrazca o številu zaposlenih in sicer prvič ob prijavi, drugič po
izvedbi prezaposlitev in tretjič po preteku
petletnega obdobja. Kot povečanje števila
delovnih mest se šteje neto povečanje števila zaposlenih po realizaciji prezaposlitev
v primerjavi s stanjem pred tem. Število
zaposlenih po petih letih ne sme biti manjše od števila zaposlenih, ugotovljenega po
izvedbi prezaposlitev.
Za zavarovanje terjatev RŽV iz navedenih alinej mora prejemnik sredstev predložiti dve bianco podpisani menici družbe, z menično izjavo in pooblastilom za
izpolnitev. Te instrumente zavarovanja bo
RŽV vrnil takoj, ko bo prejel zahtevana
dokazila o izpolnjevanju obveznosti.
V primeru neizpolnjevanja katerekoli
izmed navedenih pogodbenih obveznosti
bo RŽV odstopil od pogodbe in zahteval
takojšnje vračilo prejetih sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni
podjetniki, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99,
45/01), kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
b) niso v stanju kapitalske neustreznosti po drugem odstavku 10. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega po programu ugotavljanja trajno presežnih delavcev.
2. Delavci RŽV, ki so se pripravljeni
samozaposliti.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a
oziroma 1b),
– prijavni obrazec (obrazec št. 2a oziroma 2b),
– osnovne podatke o prijavitelju in novih delovnih mestih (obrazec št. 3a oziroma 3b),
– podpisan vzorec pogodbe (obrazec
št. 4a oziroma 4b).
Po pridobljenem soglasju delavca za
prezaposlitev prijavitelj predloži v 15 dneh
še:
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pri Petru Dolencu (int. 320, e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si), kjer bodo na
razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in
informacije.
VIII. Veljavnost razpisa: razpis velja do
7. 12. 2006.
Rudnik Žirovski vrh
Št. 91/06
Ob-15323/06
Svet doma starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, objavlja
javni razpis
za direktorja Doma starejših občanov
Črnomelj
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zahteve 56. in 57. člena Zakona o
socialnem varstvu (ZSV-UPB1) (uradno
prečiščeno besedilo), stran 4256.; Uradni
list RS 36/2004, z dne 13. 4. 2004
a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o
delovnih izkušnjah),
2. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih
vlog ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja
doma bo svet izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil. Svet se lahko odloči tudi za dodatne načine pridobivanja
informacij o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje poslovodnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference in
podobno).
3. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo
izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda
minister, pristojen za socialno varstvo.
Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pismeni obliki, po pošti ali osebno, na naslov:
Svet doma starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-15352/06
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor objavlja
razpis
za predmet oziroma predmetno
področje, za katero se podeljuje naziv
predavatelj višje šole za programa
Gostinstvo in Turizem
Na podlagi petega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UPB2, Ur. l. RS,
št. 55/03, 79/03), Pravilnika o postopku za
imenovanje v naziv predavatelja višje šole
(Ur. l. RS, št. 29/06), Meril za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Ur. l. RS, št. 20/06), Odredbe o izobrazbi
predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 33/96) in Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.
l. RS, št. 86/04), Višja strokovna šola za
gostinstvo Maribor objavlja razpis za pre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
davatelje, ki ga je na podlagi omenjenih
zakonskih določil dolžna objaviti najmanj
enkrat v petih letih, za programa Gostinstvo in Turizem:
1. predavatelj/ica za predmet Strokovna terminologija v angleškem jeziku,
2. predavatelj/ica za predmet Strokovna terminologija v nemškem jeziku,
3. predavatelj/ica za predmet Strokovna terminologija v italijanskem jeziku,
4. predavatelj/ica za predmet Poslovna
informatika in statistika.
Z vsemi predavatelji, ki bodo v skladu
z zakonskimi določili pridobili naziv, bo v
skladu s politiko šole sklenjena pogodba
o delu za tekoče študijsko leto, z delovnim
časom krajšim od polnega.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila na
osnovi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur.
l. RS, št. 29/06), Meril za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 20/06), Odredbe o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 33/96).
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Prijave z zahtevanimi dokazili pošljite
na naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor, Zagrebška c. 18, 2000
Maribor, v 15 dneh po objavi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 02/32-02-303.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po
obravnavi prijav na Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje.
Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor
Št. 363-23/04-124
Ob-15310/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), sklepa 22. redne seje
Komisije za vodenje, nadzor postopkov
pridobivanja, razpolaganja in upravljanja
z zemljišči in objekti last Občine Kočevje
z dne 26. 4. 2006 in Programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe
Prodaja dveh poslovnih prostorov v Kočevski Reki 24, ki stoji na parc. št. 17/6,
k.o. Kočevska Reka, v izmeri 22,46 m2
(frizerski salon) in 25,88 m2 (trgovina).
Poslovna prostora sta nezasedena in
se nahajata v pritličju večstanovanjskega
objekta.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino za
naša:
– poslovni prostor (frizerski salon)
2,660.124 SIT,
– poslovni prostor (trgovina) 3,060.802
SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami. Davek na promet
z nepremičninami, stroške notarske overi-

tve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega
vpisa nosi kupec, ostale stroške v zvezi
s pogodbo konkretne nepremičnine nosi
prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev po
godbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
izpis iz sodnega registra Davčne uprave
RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe (ki ne sme biti starejši
od 30 dni);
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na transakcijski račun prodajalca Občine
Kočevje. Če kupec v navedenem roku
ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist
prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje v roku 14
dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo
o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
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Št. 478-0089/2006-43/06
Ob-15311/06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov
27., 34. in 35. seje Sveta Mestne občine
Kranj z dne 31. 8. 2005, 5. 4. 2006 in 31. 5.
2006 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin in premičnih
stvari
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 1227/20, pot v izmeri 48 m2, vpisanega v vložni številki 2298, k.o. Stražišče, za
izklicno ceno 25.395 SIT/m2 (brez DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da
se na zemljišču parcelna številka 1227/20,
pot v izmeri 48 m2, vpisanem v vložni številki
2298, k.o. Stražišče, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m2, vpisanega v vložni številki 788, k.o. Drulovka, in
sicer zemljišča v približni izmeri 161 m2, za
izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez
vključenega DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da
se na delu zemljišča parcelna številka 74/1,
gozd v izmeri 58252 m2, vpisane v vložni
številki 788, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
5. Nepremičnina – stanovanje št. 24, v
skupni izmeri 45,56 m2, vpisano pri podvložku št. 343/14, k.o. Huje, v 3. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gogalova ulica 9,
Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka
176/1, vpisanem pri vložni številki 343, k.o.
Huje, za izklicno ceno 12,658,276 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
6. Nepremičnina – stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 95,42 m2, vpisano pri podvložku št. 329/2, k.o. Huje, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka
182/6, vpisanem pri vložni številki 329, k.o.
Huje, za izklicno ceno 23,940.630 SIT.

– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do 14. 6. 2006 na Oddelku za
finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki
jo bo dražil na javni dražbi, razen pod tč.
10, kjer kavcija znaša 10 odstotkov izklicne
cene na količino granitnih kock, ki jih dražitelj namerava kupiti, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060006
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna
občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za premično stvar pod tč. 10,
lahko dvigajo ceno na tono granitnih kock za
večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
1.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
7. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,
8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,

Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
7. Nepremičnina – stanovanje št. 2, v
skupni izmeri 92,40 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Župančičeva ulica 21, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 61/10, k.o. Huje, za izklicno ceno
19,784.662 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
8. Nepremičnina – stanovanje št. 9, v
skupni izmeri 62,82 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva cesta
47/a, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 893/3, k.o. Kranj, za izklicno ceno
17,245.638 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
9. Nepremičnina – stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 63,43 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kriška ulica 3, Kranj, ki
stoji na zemljišču parcelna številka 98/10,
k.o. Drulocka, za izklicno ceno 18,247.266
SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
10. Granitne
kocke
dimenzije
10/10/10 cm, za izklicno ceno 21.645
SIT/tono granitnih kock.
Vse stroške postopka, davek in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Prodaja se vrši
na način »polno za prazno«, kar pomeni, da
je v težo vključen tudi pesek, ki se je držal
kock ob izkopu, pri čemer prodaja posameznih granitnih kock ni možna.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, 20. 6. 2006, ob 11. uri
v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do ponedeljka, 19. 6. 2006 do 12. ure,
dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
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10. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
12. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin oziroma premične
stvari je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, 16. 6.
2006 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
gospodarske in premoženjske zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 807/2006
Ob-15313/06
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 39/06) in Sklepa župana št. 657/2006 z
dne 21. 4. 2006 objavlja Občina Divača
javni razpis
za subvencioniranje programov
pripravništva in zaposlitev iskalcev
zaposlitve v Občini Divača za leto
2006/07
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
2. Predmet subvencioniranja:
– primarno: programi namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma opravljanju pripravništva, ki prvič začenjajo opravljati delo
ustrezno vrsti in nivoju dosežene izobrazbe
in imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača,
– sekundarno: programi namenjeni zaposlovanju brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača
in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni
minimalno 6 mesecev.
V obeh primerih so predmet subvencioniranja programi, s katerimi se subvencionira
zaposlitev s V. (srednjo), VI. (višjo) in VII.
(visoko) stopnjo izobrazbe.
3. Upravičenci do subvencij so javni zavodi, zavodi, gospodarske družbe, samostojni
podjetniki in ostale osebe javnega in zasebnega prava, ki poslujejo na območju občin:
Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina in Komen in
so v letu 2006 zaposlili brezposelno osebo,
ki ima stalno prebivališče na območju Občine
Divača, za minimalno dobo enega leta.
Prednost do subvencij imajo upravičenci
napisani v zgornjem stavku, ki imajo sedež
na območju Občine Divača, ne glede na to,
ali zaposlujejo osebo s VII., VI. ali V. stopnjo
izobrazbe.
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki
se ukvarjajo z dejavnostjo transporta, kmetijstva in ribištva, z izvozno dejavnostjo, ki je
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neposredno povezana z izvoznimi količinami, ustanavljanjem in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter pomoč, ki
bi bila pogojena z uporabo domačega blaga
na račun uvoženega.
4. Pravico do subvencioniranja programov imajo: organizacije iz točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
– da imajo registrirano dejavnost in obratujejo na območju občin: Divača, Sežana,
Hrpelje-Kozina in Komen, kar je razvidno iz
ustanovitvenih aktov,
– da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom,
– da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa,
– da bodo brezposelno osebo, ki ima
stalno prebivališče na območju Občine Divača zaposlili najmanj za dobo enega leta
od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem
razpisom.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
3,400.000 SIT.
Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se nadomesti del plače v višini:
– za univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo: 1,000.000 SIT,
– za višjo izobrazbo 800.000 SIT,
– za srednjo izobrazbo 700.000 SIT.
Prioriteto pri zaposlitvi imajo brezposelne
osebe s VII. stopnjo izobrazbe, sledi VI. stopnja in nato V. stopnja izobrazbe.
6. Način izvajanja: izplačilo subvencije je
vezano na najmanj dobo enega leta. Oseba
se v program vključi na podlagi izdelanega
zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača,
delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve
se sklene tripartitna pogodba. Subvencija
se izplača na podlagi tripartitne pogodbe, v
enkratnem znesku, v roku 30 dni od podpisa
pogodbe.
7. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji (upravičenci) dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3A v Divači, v sprejemni
pisarni, v času uradnih ur ali na spletni strani
http://www.divaca.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na
tel. 05/73-10-937 pri Nataši Macarol.
8. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog
Za prvo obravnavo, je potrebno izpolnjene vloge, z vso potrebno dokumentacijo, vložiti na Občino Divača do ponedeljka,
26. 6. 2006. Vse nadaljnje vloge bo komisija
obravnavala mesečno, do porabe sredstev.
Rok za predložitev zadnjih vlog je 20. 11.
2006. Nepopolne vloge ne bodo upoštevane.
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
subvencioniranje zaposlovanja 2006/07«
osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen pošiljatelj.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 30 dneh od oddaje vloge.
Občina Divača

Št. 302-4/2006
Ob-15319/06
Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 86/03, spremembe 66/05) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 11/06) Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje obresti iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Črnomelj
za leto 2006
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna v skupni višini 4,000.000 SIT
namenjena za subvencioniranje obresti namenskih posojil, z namenom pospeševanja
razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj, za leto 2006, ki se namenjajo za:
– nakup zemljišč za poslovne prostore;
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva;
– odpiranje novih delovnih mest.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Subvencioniranje obrestnih namenskih
posojil je namenjeno tistim upravičencem,
ki bodo na ta način pridobljena sredstva
vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti.
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji
meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo
nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini Črnomelj;
– da je naložba usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavljajo okolju prijaznejši proizvodni proces;
– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom;
– da z izvedbo projekta pomembno vplivajo na razvoj občine.
Višina subvencije se bo dodeljevala na
osnovi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji in na osnovi katerih bo s
točkami ovrednotena posamezna vloga.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine
Črnomelj.
3. Upravičenci in upravičeni stroški:
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– samostojni podjetniki,
– podjetja z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem
upravnem organu vložili zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču
predlog za vpis v sodni register in priložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev
gospodarske družbe. Izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega
ustreznega dovoljenja.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice
podjetja, poslovni prostori in mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine
Črnomelj.
Do sredstev niso upravičena podjetja v
težavah in sektorji transporta, kmetijstva in
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ribištva. Prav tako se pomoč ne dodeli za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem in
delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter pomoči, ki bi bila pogojena z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
Pomoč se podeljuje po pravilu »de minimis«. Intenzivnost pomoči ne sme presegati
55% upravičenih stroškov.
Obresti za kredite se subvencionirajo
za obresti posojil najetih za naslednje vrste
upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški
nakupa opreme za opravljanje dejavnosti
in stroški nakupa opreme, ki je povezana z
uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva;
– stroški nematerialnih investicij z namenom odpiranja novih delovnih mest.
4. Višina subvencije:
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne
institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika.
Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obresti za leto 2006 v višini
do 6 odstotnih točk, odvisno od odobrenih
vlog in višine razpisanih sredstev.
Posamezni prosilec lahko v letu 2006,
ne glede na število posojil, prejme tovrstna sredstva v obliki subvencije do višine
500.000 SIT. Subvencije do višine 50.000
SIT se ne dodeljujejo.
5. Vsebina vloge:
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z naslednjimi
izpolnjenimi in podpisanimi izjavami: izjavo
o strinjanju z danimi pogoji, izjavo o zagotavljanju lastnih sredstev v skladu z razpisnimi
pogoji, izjavo o prejeti višini državne pomoči
iz drugih javnih virov;
2. dokazilo o registraciji dejavnosti (za
gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike priglasitveni list oziroma fotokopijo obrtnega dovoljenja, za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču in odločbo pristojnega organa o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti kolikor je ta potrebna);
3. s strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem
namenskem posojilu, amortizacijski načrt za
tekoče leto, ter drugi dokumenti, ki izkazujejo
upravičene stroške (kupoprodajno pogodbo,
predračune, račune, če gre za nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del, če gre za
gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov);
4. fotokopije obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje, če gre za odpiranje novih delovnih mest;
5. kratek opis namena najema posojila,
če le ta ni razviden iz pogodbe o odobrenem posojilu;
6. kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih v letu 2006;
7. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni in
finančni izkazi o poslovanju.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je 30. junij 2006.
Vloge je potrebno poslati ali oddati na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.

vati in jo uporabljati za kmetijsko dejavnost
najmanj 10 let.
1.4. Do sredstev niso upravičeni prosilci,
ki so že pridobili sredstva za isti namen.
1.5. Upravičenci vložijo zahtevke na
predpisanih obrazcih, ki so na voljo v sprejemni pisarni (soba št. 10) Občine Sežana,
Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni
službi, Sejmiška 1a, Sežana. Tu pridobijo tudi razpisno dokumentacijo. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Sežana: www.sezana.si.
Upravičenec mora vlogi prilogi priložiti
izjavo o prejetih ali neprejetih sredstvih za
določen namen iz drugih virov. V primeru, da
prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti
najemno ali zakupno pogodbo za dolžino
najema najmanj 10 let.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
1.6. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke ali, da
je za isti namen pridobil finančna sredstva
pred iztekom roka v razpisu, se mu sredstev
ne odobri oziroma jih je dolžan vrniti skupaj
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.
Sredstva se upravičencem do subvencij
za naložbe dodelijo sorazmerno s številom
upravičencev in glede na razpoložljiva sredstva.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Sežana
za leto 2006, sredstva se namenijo za izvedbo naslednjih ukrepov:
2.1. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva in drugi ukrepi
Skupna vrednost razpisanih sredstev je:
6,151.165 SIT.
2.1.1. Izobraževanje, poskusi
Višina sofinanciranja: krije se do 100%
stroškov; pri poskusih se krije 100% stroškov nabave semen, sadik, vendar največ
do 100.000 SIT.
Pogoji za koriščenje sredstev: kopije računov ali program izobraževanja z ustreznimi dokazili (računi) in seznam udeležencev
izobraževanja; pri poskusih dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, katastrski
načrt), mnenje kmetijske svetovalne službe,
račun o nabavi.
2.1.2. Analize zemlje in krme
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev je upravičeno registrirano kmetijsko gospodarstvo, ki obdeluje najmanj 1 ha primerljive površine. Vlogi je treba priložiti račun o
stroških analize.
Višina sofinanciranja: krije se do 50%
stroškov.
2.1.3. Sofinanciranje prve osemenitve
krav in govejih plemenic
Krije se do 50% upravičenih stroškov
prve osemenitve po goveji plemenici.
Pogoji za pridobitev sredstev: račun pooblaščene organizacije.
2.1.4. Sofinanciranje programov društev
Sofinancirajo se programi strokovnega
dela društev in izdaje strokovnih publikacij.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo
o registraciji, finančno ovrednoten program
dela, poročilo o opravljenem delu v preteklem letu.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti
programa.
2.1.5. Sofinanciranje prevoza mleka
Sredstva se dodelijo za delno pokrivanje prevoznih stroškov pri odkupu in oddaji
mleka mlekarni.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj – prijava JR
– MG” ter opremljene z imenom in naslovom
vlagatelja vloge.
Vlagatelji so dolžni za vsako posojilo posredovati samostojno vlogo, razen v primeru, da je vlagatelj vloge pridobil dva ali več
posojil za isti namen od različnih posojilodajalcev.
7. Obravnava vlog in obveščanje o izidu
razpisa
Odpiranje vlog bo najpozneje v roku 15
dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni javno.
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Vse prispele vloge
bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge. Nepravočasno prispele
vloge bodo zavržene, neutemeljeni pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet
dni od dneva vročenega obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem
roku ne dopolni se zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev se izvrši po določilih sklenjene pogodbe med upravičencem in občino. Vlagatelji bodo o izidu razpisa pismeno
obveščeni s sklepom župana v roku 60 dni
po izteku razpisnega roka. Sklep o odobritvi
subvencije je dokončen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj, v
kateri so določene vse medsebojne pravice
in odgovornosti pogodbenih strank.
Namensko uporabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja za to pristojni organ
občinske uprave.
8. Informacije: predpisana razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.
Vse potrebne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobite na Občini Črnomelj,
na Oddelku za gospodarske dejavnosti in
razvoj podeželja (kontaktna oseba: Tanja
Ivanušič, tel. 07/306-11-00).
Občina Črnomelj
Št. 430-13/2006-2
Ob-15321/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 18/06),
Pravilnika o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana (Ur. l. RS, št. 61/05)
objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov kmetijstva
za leto 2006
1. Splošni pogoji:
1.1. Do sredstev so upravičene fizične
osebe – kmetje, in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana. Obenem so do sredstev (za zasaditev
ali obnovo vinogradov, ureditev pašnikov)
upravičene tudi fizične osebe – kmetje, ki
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, ki meji na Občino Sežana in so lastniki oziroma solastniki kmetijskih zemljišč v
Občini Sežana. Sredstva se lahko dodelijo
upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Sežana.
1.2. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva za že zaključene naložbe (trajni
nasadi, pašniki).
1.3. Upravičenec mora naložbo, za katero je prejel nepovratna sredstva, vzdrže-
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Višina subvencije znaša 20 SIT po litru
oddanega mleka mlekarni.
Upravičenec mora priložiti za uveljavljanje subvencije za delno kritje stroškov prevoza mleka zahtevek s priloženim računom
organizatorja odkupa mleka.
Zahtevki se vlagajo trimesečno za nazaj.
Koriščenje sredstev je možno do njihove
porabe.
Zadnji zahtevek v letu 2006 mora biti
vložen do 15. 11. 2006.
2.1.6. Strokovna združenja
Sofinancira se strokovno izobraževanje
v zvezi z delovanjem združenja, promocija,
promocijski material.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo
o registraciji, finančno ovrednoten program
dela, poročilo o opravljenem delu v preteklem letu.
Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti
programa.
2.1.7. Ekološko kmetovanje
Sredstva se zagotovijo za izobraževanje
kmetov o ekološkem kmetovanju.
Pogoji za pridobitev sredstev: računi o
nastalih stroških, mnenje kmetijske svetovalne službe, potrdilo, da je kmetija vključena v ekološki program.
Višina sofinanciranja: krije se do 30%
stroškov.
2.2. Naložbe v kmetijstvu
Skupna vrednost razpisanih sredstev je:
9,000.000 SIT.
2.2.1 Zasaditev ali obnova trajnih nasadov
Pogoji za pridobitev sredstev:
– minimalno število je 500 zasajenih trt,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah.
Upravičenec mora dostaviti dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list) ali najemno
pogodbo ali soglasje solastnika. Vinogradnik
pa mora dostaviti tudi fotokopijo zadnje odločbe vpisa v register pridelovalcev grozdja
in vina, potrdilo občine za obnovo trajnega
nasada (lokacijska informacija),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– izjavo, da je trajni nasad zasajen oziroma obnovljen v letu 2005 oziroma 2006,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo, dokazila o stroških
investicije.
Višina sofinanciranja: do največ 20% vrednosti naložbe – ureditev vinograda in zasaditev; naprava sadovnjaka in zasaditev.
2.2.2. Urejanje pašnikov za živino in
drobnico
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja pa 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha.
Upravičenec mora priložiti izjavo, da je
pašnik urejen v letu 2005 oziroma 2006 v
skladu z načrtom kmetijske svetovalne službe in da je v uporabi, pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico pašnika na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2880, ki ga izdela kmetijska svetovalna služba, dokazila o
stroških investicije,
– posestni list ali zakupno pogodbo,
sklenjeno za najmanj 10 let, v primeru, da
upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje
lastnika ali solastnika,
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– fotokopijo A in B strani obrazca za leto
2006 osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu.
Višina sofinanciranja: do največ 20%
upravičenih stroškov naložbe (krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja; stroški za postavitev pašnika – električni pastir ali mreža;
nakup in postavitev opreme – napajališče,
krmna korita za minerale).
2.2.3 Izgradnja in obnova objektov za
živino
Sredstva se dodeljujejo za pridobitev
projektne dokumentacije (PGD in PZI) in za
novogradnjo oziroma adaptacijo objekta.
Sredstva za objekte so pogojena s sonaravno vzrejo živali z obveznimi izpusti in
pašo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Minimalno število živali po vhlevitvi oziroma minimalno število čebeljih družin v
objektu:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičereja – 10 pl. svinj oziroma 25
pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– čebelarstvo – 50 čebeljih družin.
Upravičenec mora priložiti za ureditev
prostorov ali objekta ustrezna dovoljenja za
gradnjo in poslovni načrt oziroma investicijski program (za manjšo investicijo zadostuje
opis investicije), iz katerega je razviden namen investicije in pričakovani učinki,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– izjavo, da je bila investicija začeta v
letu 2005 oziroma 2006,
– za izdelavo projektne dokumentacije
(PGD in PZI) mora priložiti račune, posestni
list, kopijo katastrskega načrta,
– fotokopijo A in B strani obrazca za leto
2006 – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu; čebelar mora predložiti dokazilo, da je vpisan v register pri Veterinarski
upravi RS.
Višina sofinanciranja:
– projektna dokumentacija – krije se do
12% upravičenih stroškov investicije, vendar
največ do 300.000 SIT,
– pri investiciji v primeru novogradnje
oziroma adaptacije se krije do 20% stroškov investicije, pri novogradnji največ do
1,000.000 SIT oziroma pri adaptaciji do
500.000 SIT. Investicija mora biti vključno s
vhlevitvijo živali zaključena v roku dveh let
po podpisu pogodbe, pri projektni dokumentaciji mora upravičenec pridobiti ustrezna
dovoljenja v roku enega leta.
2.2.4 Subvencije malim proizvajalcem
mlečnih izdelkov in suhomesnatih izdelkov
na kmetijah, čebelarjem
Subvencija se dodeljuje: za pridobitev
projektne dokumentacije (PGD in PZI), za
ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih surovin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– minimalno število drobnice (ovce,
koze) 30,
– minimalno število prašičev pitancev
20,
– minimalno število čebeljih družin 50.
Upravičenec mora priložiti izjavo, da je z
investicijo pričel v letu 2005 oziroma 2006
– za ureditev prostorov ali objekta ustrezna dovoljenja za gradnjo in poslovni načrt
oziroma investicijski program (za manjšo
investicijo zadostuje opis investicije), iz katerega je razviden namen investicije in pričakovani učinki,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,

– za izdelavo projektne dokumentacije
mora priložiti račune, kopijo katastrskega
načrta in posestni list,
– fotokopijo A in B strani obrazca za leto
2006 – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu; čebelar dokazilo, da je vpisan v
register pri Veterinarski Upravi RS.
Višina sofinanciranja:
– pri projektni dokumentaciji znaša do
12% upravičenih stroškov investicije, vendar
največ do 300.000 SIT,
– za ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih surovin znaša do 20% stroškov investicije, vendar največ do 700.000
SIT.
Investicija mora biti zaključena v roku
dveh let po podpisu pogodbe, pri projektni
dokumentaciji mora upravičenec pridobiti
ustrezna dovoljenja v roku enega leta.
Upravičenci so dolžni za vsak ukrep pod
točko 2.1. posredovati samostojno vlogo in
jo oddati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo 2006 – drugi
ukrepi«.
Upravičenci so dolžni za vsak ukrep pod
točko 2.2. posredovati samostojno vlogo in
jo oddati v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj – javni razpis kmetijstvo 2006 – naložbe«.
Na kuverti mora biti označen prijavitelj
na razpis.
3. Vlogo s popolno dokumentacijo vložijo
prosilci na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno
(soba št. 10) ali po pošti.
4. Rok za vložitev vlog je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-01-20; kontaktna oseba
je Vida Rojc.
5. Komisija bo odpirala vloge v roku 8
dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo
javno.
6. Rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa, je najkasneje 60 dni
po zaključku razpisa.
Občina Sežana
Št. 430-12/2006
Ob-15353/06
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 18/2006) in na podlagi odločitev Komisije za sofinanciranje programov spodbujanja
pripravništva v Občini Sežana za leto 2006 z
dne 12. maj 2006, objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov
spodbujanja pripravništva v Občini
Sežana za leto 2006
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi
namenjeni spodbujanju pripravništva in povečujejo možnost zaposlovanja brezposelnim osebam, ki prvič začnejo opravljati delo,
ustrezno vrsti in nivoju svoje izobrazbe v
Občini Sežana za leto 2006. V program se
lahko vključijo brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano visokošolsko izobrazbo. Program se zagotavlja pod pogojem, da
se delodajalec zaveže, da bo brezposelno
osebo zaposlil za dobo najmanj enega leta
od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem
razpisom. Brezposelna oseba mora imeti
stalno bivališče v Občini Sežana.
3. Izvajalci programov so javni zavodi,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci (v nadaljevanju orga-
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nizacije), ki imajo na voljo ustrezno delovno
mesto.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost v Občini Sežana ali enoto dejavnosti v Občini
Sežana kar je razvidno iz ustanovitvenih
aktov,
– da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– Iskalec prve zaposlitve iz ciljne skupine, za katerega je na voljo delovno mesto
pri delodajalcu. Do pomoči niso upravičena
podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta.
– V primeru, da bo organizacija zaposlila
pripravnika za čas več kot leto dni, bo imela
prednost pri dodelitvi sredstev.
– Prednost pri sofinanciranju programov
bodo imele organizacije, ki zaposlujejo strokovno tehnični kader in organizacije s področja gostinstva in turizma.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
3,600.000 SIT.
7. Ciljna skupina programa so brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič opravljati delo, ki ustreza njihovi izobrazbi.
8. Število udeležencev programa pripravništva, vključenih v letu 2006: 4 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja).
9. Višina pomoči za udeleženca: delodajalcu se izplača subvencija za kritje dela plače za brezposelne iskalce prve zaposlitve.
Subvencija znaša
– 900.000 SIT za brezposelne iskalce
prve zaposlitve z zaključeno visokošolsko
izobrazbo.
Podlago za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
10. Način izvajanja: izplačilo subvencije
delodajalcu ob zaposlitvi brezposelnega iskalca prve zaposlitve za najmanj eno leto.
Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino
Sežana, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba.
11. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pripravništva v Občini
Sežana za leto 2006« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu
prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite pri Bojani Kermolj v sobi
št. 66 občinske uprave ali po telefonu št.
05/73-10-127. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
13. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– Programi pripravništva za leto 2006«. Na
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.
14. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka

unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z
izpisom iz sodnega registra.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe:
– za nepremičnino parc. št. 658/2, travnik, v izmeri 208 m2, njiva, v izmeri 790 m2,
k.o. Velenje v višini 1,200.000 SIT na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121105. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v
roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
90 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine v višini:
1,200.000 SIT.
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
d) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 19. 6. 2006 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnine parc. št. 658/2, k.o. Velenje«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 19. 6.
2006, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Antonu Brodniku, vodja Urada za gospodarske javne
službe, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/896-16-40.
Mestna občina Velenje

razpisa in pripravila izbor izbranih organizacij, kjer se bo odvijalo pripravništvo na
podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se zavržejo.
15. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene tripartitne pogodbe.
Občina Sežana
Št. 4/06
Ob-15420/06
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganja in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter Sklepa Sveta MO Velenje, o sprejemu posameznega
programa prodaje stvarnega premoženja
– nepremičnin parc. št. 658/2, k.o. Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
9/06) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 658/2, travnik, v izmeri 208 m2, njiva, v
izmeri 790 m2, k.o. Velenje.
Nepremičnina parc. št. 658/2, travnik, v
izmeri 208 m2, njiva, v izmeri 790 m2, k.o.
Velenje je zemljišče, ki se nahaja v območju Občine Velenje, v Stari vasi, v bližini
stanovanjskega naselja in nepozidanih površin, namenjenih stanovanjski pozidavi.
Zemljišče je ravno, v naravi njiva v velikosti 998 m2. Prometna povezava je dobra.
Zemljišče je komunalno opremljeno, v bližini so vsi potrebni komunalni vodi. Lokacija zemljišča je dobra. Nepremičnina, ki je
predmet prodaje je v skladu z Lokacijsko
informacijo za promet z nepremičninami, št.
350-04-0024/2006-300 z dne 16. 1. 2006
stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja naselij. Parcela se nahaja v območju
urejanja S4/29, v morfološki enoti 1A/1.
Izhodiščna cena za nepremičnino parc.
št. 658/2, travnik, v izmeri 208 m2, njiva, v
izmeri 790 m2, k.o. Velenje je 12,000.000
SIT brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
5. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
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Št. 330-05/2006
Ob-15421/06
Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02, spremembe 92/03 in 54/05) ter Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 11/06)
Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dela
društev in združenj, ki delujejo na
področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanih dejavnosti v Občini Črnomelj
za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in
aktivnosti društev in združenj registriranih za
delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti, ki se izvajajo
v Občini Črnomelj v letu 2006.
II. Višina podpore in višina razpoložljivih
sredstev
Višina podpore lahko znaša do 100%
predloženih stroškov vrednosti programa.
Za priznano vrednost stroškov programa
dela društva oziroma združenj se štejejo
stroški nastali z izvajanjem osnovne dejavnosti društev in strokovnim delom na področju kmetijstva kot so:
– organizacija in izvedba ter sodelovanja
na strokovnih prireditvah kot so razstave,
demonstracije, tekmovanja, skupni nastopi
na trgu;
– promocijske dejavnosti pomembne za
razvoj podeželja;
– druge aktivnosti pomembne za razvoj
podeželja in spodbujanja delovanja različnih
stanovskih oblik sodelovanja kmetov, predvsem izdajanje strokovno informativnih publikacij, organiziranje izobraževanj in druge
aktivnosti na področju prenosa informacij
pomembnih za razvoj podeželja.
Sredstva za te namene so zagotovljena
v proračunu Občine Črnomelj za leto 2006
na proračunski postavki 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 1102 Program reforme
kmetijstva in živilstva, 11029002 Razvoj in
prilagajanje podeželskih območij, 11006
Podpora stanovskemu in interesnemu združenju v skupni višini 1,800.000 SIT.
III. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, ki jo upravičenci
dobijo vsak delovni dan na sedežu Občine Črnomelj v času trajanja razpisa. Vloga
mora biti oddana do torka 31. avgusta 2006
na obrazcih razpisne dokumentacije in v
skladu s tem razpisom.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala:
1. Izpolnjene in podpisane obrazce iz
razpisne dokumentacije:
– obrazec z osnovnimi podatki o društvu
oziroma združenju,
– osnutek pogodbe,
– izjavo,
2. kopijo odločbe o vpisu v register društev,
3. kratko predstavitev vlagatelja s priloženo izjavo o zastopanosti števila aktivnega
članstva,
4. kopijo veljavnega pravilnika o delovanju (statut), v primeru, da ni bila posredovana na naslov Občine Črnomelj že v obdobju
dveh let,
5. plan dela društva za leto 2006, ki mora
vsebovati z opisom vseh programov in aktivnosti, ki so se, se ali se bodo izvajali v
letu 2006 na obrazcih iz razpisne dokumentacije,
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– terminski plan izvedbe programov,
– finančni načrt za program dela za leto
2006 ovrednoten po posameznem programu oziroma aktivnosti,
– opis pričakovanih rezultatov,
6. poročilo realizaciji letnega programa,
ki mora vsebovati:
– poročilo izvedbe po posameznih programih oziroma aktivnostih s priloženimi dokazili o plačilu računov stroškov za izveden
program oziroma aktivnost za obdobje od
1. 1. 2006 do vložitve vloge;
– ostala dokazila o izvedenih programih
oziroma aktivnostih (publikacije, vabila, poročila idr.).
Vloga je neutemeljena, če:
– vlagatelj prosi za sredstva, ki niso namenjena sofinanciranju delovanja neprofitnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov, ki
delujejo na območju Občine Črnomelj;
– je vlagatelj predhodno že prejel javna
nepovratna sredstva, vendar jih je porabil za
drug namen oziroma neustrezno;
– vlagatelj ne poda podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno
razvidni nameni, cilji način in delež izvedbe
programa.
Naknadno zahtevana dokumentacija
Ob sklenitvi pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– končno poročilo o izvedbi posameznega programa oziroma aktivnosti, če le ta še
ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;
– finančni poročilo s potrebnimi dokazili
vezano na končno poročilo iz prejšnje alinee.
IV. Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki se obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
Na osnovi meril se vloge ocenjuje tako, da
se posamezni program oziroma aktivnost
ovrednoti s točkami. Podatki za oceno vlog
po merilih morajo biti razvidni iz vloge.
Vrednost točke se izračuna tako, da se
razpoložljivi razpisani znesek deli z vsoto
vseh doseženih točk. Z vrednostjo točke
pomnožimo skupno število priznanih točk
na posamezno vlogo.
V. Posebni določbi
1. Kolikor društvo deluje tudi na območju drugih občin se mu prizna od skupnega
števila doseženih točk, ki mu jih razpisna
komisija dodeli na osnovi meril, delež, ki je
enak deležu zastopanosti članov iz občine
Črnomelj od skupnega števila članov.
2. Če je društvo že prejelo za določeni namen – program ali aktivnost sredstva
proračuna Občine Črnomelj, za isti namen
ne more ponovno kandidirati na osnovi tega
razpisa.
VI. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na osnovi določil tega razpisa.
3. Nepopolne in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa
zavrnjene.
4. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila.

Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VII. Rok za vložitev vlog
Vloge s predpisano vsebino morajo biti
posredovane na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, najpozneje
do 31. avgusta 2006 (velja poštni žig).
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne
odpiraj JR – kmetijstvo društva«.
Odpiranje prispelih vlog bo v roku sedmih dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog
ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
VIII. Rok za obveščanje o izidu poziva in
način koriščenja sredstev
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma neodobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 60 dni po odpiranju vlog.
Upravičenci bodo sredstva koristili na
podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev.
IX. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom so na voljo na sedežu
Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in razvoj podeželja, vsak delovni
dan, od 7.30 do 12. ure, ob sredah tudi od
14. do 16. ure, na tel. 07/30-61-100. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 330-06/2006
Ob-15422/06
Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02, spremembe 92/03 in 54/05), letnega programa
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
za leto 2006 sprejetega na dne 23. maja
2006, na 29. redni seji Občinskega sveta
Občine Črnomelj in Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 11/06) Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za
leto 2006
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za ohranjaje in razvoj kmetijstva v
Občini Črnomelj za leto 2006 za naslednje
namene:
A) Podpora za urejanje kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 500.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje manjših
agromelioracijskih del, ki obsegajo investicijska vlaganja v odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo
obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče
ter čiščenje in ureditev brežin obstoječe hidromelioracijske mreže.
B) Podpora za združevanje kmetijskih
zemljišč z namenom urejanja pašnih površin
Sredstva v skupni višini do 300.000 SIT
se namenjajo upravičencem za investicijska
vlaganja potrebna za urejanje pašnika.
C) Podpora za programe prestrukturiranja kmetij
Sredstva v skupni višini do 2,300.000
SIT se namenjajo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo
proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge
vrste prestrukturiranj, ki pomenijo razširitev
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kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji. Od skupne višine
2,300.000 SIT se 500.000 SIT namenja za
subvencioniranje realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila.
D) Podpora za razširitev in posodobitev
ter pridobitev novih zmožnosti na kmetiji za
dopolnilne dejavnosti
Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenja za:
D.I. dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
D.II. ostale dopolnilne dejavnosti opredeljene v veljavni zakonodaji.
E) Podpora pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 200.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje stroškov
postopkov medsebojne menjave kmetijskih
zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in s
tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
F) Sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 200.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje stroškov
postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč,
predvsem z namenom zaokrožitve parcel
in s tem izboljšanja velikostne sestave posesti kmetij.
Sredstva pod namen A se zagotavljajo
iz proračuna Občin Črnomelj za leto 2006
na proračunski postavki 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – 1102 Program reforme
kmetijstva in živilstva, 11029003 Zemljiške
operacije, 11007 varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, 410200 – Urejanje
kmetijskih zemljišč – male agromelioracije,
pod namenom D na proračunski postavki
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – 1102
Program reforme kmetijstva in živilstva,
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 11003 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje,
410299 – Pospeševanje kmetijstva, pod
namenom B, C, E in F pa na proračunski
postavki 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – 1102 Program reforme kmetijstva in
živilstva, 11029002 Razvoj in prilagajanje
podeželskih območij – 11003 Podpore za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, 410299 – Pospeševanje kmetijstva
II. Pogoji in merila za pridobitev sredstev in višina sofinanciranja za posamezni
namen
A) Sredstva za sofinanciranje izvedbe
male agromelioracije lahko pridobijo upravičenci lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč,
na območju Občine Črnomelj. Sofinancira
se do 50% upravičenih stroškov investicijskih vlaganj za izvedbo agromelioracijskih
del (stroški opravljenih ur izvajalca del). Maksimalna strnjena površina za katero lahko
upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50 ha.
Pri sofinanciranju manjših agromelioracij
imajo prednost prosilci za površine v območjih, ki niso zajeta v občinski plan agromelioracij.
B) Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki
ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo
pašnik na območju Občine Črnomelj. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja
ali obnavlja je 0,5 ha, pri skupni obremenitvi
2,5 GVŽ. Sofinancira se do 50% vrednosti
investicijskih vlaganj za nabavo materiala
za postavitev ograje. Prednost imajo prosilci
izven nižinskih območji.

služba; dokazilo o priglasitvi del, če gre za
poseg v prostor oziroma izjavo občine, da
investicija ne predstavlja posega v prostor;
dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov.
K namenu C:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije;
dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; če gre za
gradnjo, še gradbeno dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi del.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki
subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priloženo še: sklep banke o odobritvi
posojila oziroma s strani banke overjeno
fotokopijo posojilne pogodbe; potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu;
potrdilo banke o višini obrestne mere v
tekočem letu; Poslovni načrt oziroma investicijski program, ki je bil posredovan banki
za odobritev posojila in iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki. Pri nakupu opreme je potrebno
priložiti račun.
K namenu D:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu uvajanja oziroma širitve
dopolnilne dejavnosti za razvoj kmetije; dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; če gre za
gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi del.
K namenu E:
Kopijo katastrskega načrta; zemljiško
knjižni izpisek; pozitivno mnenje območne
kmetijske svetovalne službe; potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Črnomelj; overjeno menjalno pogodbo; račune
za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla in dokazila o plačilu računov.
K namenu F:
Kopijo katastrskega načrta; pozitivno
mnenje območne kmetijske svetovalne službe; kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od
enega leta); odločbo Upravne enote Črnomelj o nakupu zemljišča; račune za stroške
nastale pri izvedbi pravnega posla in dokazila o plačilu računov.
V. Splošne določbe
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za ohranjanje
in razvoj kmetijstva za posamezni namen
predvidenem po tem razpisu, se le-ta prerazporedijo za druge namen po programu
v skladu z določbami pravilnika, na podlagi
predloga Odbora za kmetijstvo in turizem
odloči župan občine. Prerazporeditev določi
župan s sklepom.
Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči – izjavo, da
za posamezen namen ni pridobil sredstev
državnega proračuna ali mednarodnih virov,
oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva po tem razpisu ne smejo biti pričete
pred 1. januarjem tekočega leta, razen za
investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija
izvaja v več fazah.
Upravičenec po tem razpisu ne more
kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen.
VI. Obravnava zahtevkov: zahtevke
bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev tri članska komisija, ki jo
imenuje župan. Vsi prispeli zahtevki bodo
ocenjeni na osnovi pravočasno oddanega in popolnega zahtevka. Nepravočasni

C) Sredstva v višini do 30% vrednosti
stroškov v naložbo za prestrukturiranje kmetijstva lahko pridobijo upravičenci za stroške investicijskega vlaganja v gradnjo ali
adaptacijo gospodarskih objektov in nabavo
opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Prednost imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora se lahko dodeli tudi v obliki
subvencioniranja realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila pod
pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let.
Subvencionira se do 100% obrestne mere
za tekoče leto vendar ne več kot 30% vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo
gospodarskih objektov ali nabavo opreme
za posodobitev kmetijske proizvodnje.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT, za subvencioniranje realne
obrestne mere v višini 300.000 SIT.
D.I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 30% vrednosti investicijskih vlaganj
v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo
opreme za potrebe ureditve objekta namenjenega opravljanju dejavnosti turizma na
kmetiji. Prednost imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
D.II. Ostale dopolnilne dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 40% vrednosti investicijskih vlaganj
v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo
opreme za opravljanje ostalih dopolnilnih
dejavnosti. Prednost imajo upravičenci, ki
jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT.
E) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva v pravni posel – medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov
izvedbe pravnega posla.
F) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva za plačilo stroškov nastalih pri izvedbi pravnega posla – nakupa
kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov postopka izvedbe nakupa kmetijskih zemljišč.
III. Upravičenci po tem razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so kmetijska gospodarstva in druge fizične
ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj. Zahtevek za
sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega
odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
IV. Vsebina zahtevka
Zahtevek, je sestavljen iz pisne vloge,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
ki jo upravičenci dobijo vsak delovni dan
na sedežu Občine Črnomelj v času trajanja
razpisa.
2. Zahtevku mora biti priloženo za posamezne namene:
K namenu A:
Programa z opisom obsega predvidenih
del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca območna kmetijska svetovalna služba;
dokazilo o priglasitvi del, če gre za poseg v
prostor oziroma izjavo občine, da investicija
ne predstavljajo poseg v prostor in priglasitev
ni potrebna; Originalni račun za opravljena
dela in dokazila o plačilu računa.
K namenu B:
Pozitivno mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna
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zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni pa
zavrnjeni. Predlagatelja nepopolnega zahtevka komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je pet dni od dneva vročenega
obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se
zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev se
izvrši po določilih sklenjene pogodbe med
upravičencem in občino.
VII. Rok in način vložitve zahtevkov
Zahtevki s predpisano razpisno dokumentacijo morajo biti posredovani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, najpozneje do 31. 8. 2006 (velja
poštni žig).
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: »Ne odpiraj JR
– kmetijstvo«.
Odpiranje vlog bo v roku sedem dni po
zaključku razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na sedežu Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja (tel.
07/30-61-100) vsak delavnik med 8. in 10.
uro, v sredo pa tudi med 13. in 16. uro. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 322-023/2006
Ob-15423/06
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/01, spremembe
57/03, 66/05) Odloka o proračunu Občine
Črnomelj (Ur. l. RS, št. 16/06) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Črnomelj za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini
Črnomelj za leto 2006 z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma;
– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti.
Občina Črnomelj bo sofinancirala programe oziroma aktivnosti društev, ki so se
(se bodo) odvijale v letu 2006
II. Upravičenci po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična in
druga društva ter njihove zveze na območju
Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost
je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
– da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih
– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev je 1,000.000 SIT
na proračunski postavki 14 Gospodarstvo,
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in
gostinstva, 14039002 Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva,14008 Sofinanciranje
programov društev – 412000 – Turistični
programi – sofinanciranje. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa
natančnejše pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se
izvedene aktivnosti, opredeljene v točki I.
točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni obvezni del razpisne dokumentacije. Vrednost
točke se izračuna tako, da se razpoložljivi
znesek deli z vsoto vseh doseženih točk.
Z vrednostjo točke se pomnoži število
doseženih točk po posamezni vlogi in izračuna višino dodeljenih sredstev.
V. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k
vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec z osnovnimi podatki:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, žiro račun društva,
ime in priimek odgovorne osebe društva,
kontaktno osebo in telefon;
b) naziv programa društva, ki je predmet
tega razpisa;
c) predračunska oziroma obračunska
vrednost programa z navedbo virov financiranja;
d) terminski plan izvajanja programa.
Osnovni obrazec je sestavni del razpisne
dokumentacije, ki jo vlagatelji dobijo na sedežu Občine Črnomelj.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2006,
– poročilo o delu društva za leto 2005,
– finančno poročilo za l. 2005 ovrednoteno po posamezni aktivnosti,
– finančni načrt za program dela društva
za leto 2006 ovrednoten po posamezni aktivnosti,
– poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup po posamezni aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2006 do
vložitve vloge.
Naknadno zahtevana dokumentacija
Ob sklenitvi po pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi programa, če le ta še
ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;

– končni obračun letnega programa za
obravnavano obdobje.
VI. Obravnava zahtevkov:
1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje na osnovi pravilnika župan.
2. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na
osnovi pravočasno oddanega in popolnega zahtevka ter meril, ki so sestavni del
razpisa.
3. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi,
neutemeljeni pa zavrnjeni.
4. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila.
Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke
s predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najpozneje do 27. 6. 2006, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj JR
– turistični programi društev«.
Odpiranje prispelih zahtevkov bo v roku
7 dni od zaključka razpisa.
Odpiranje zahtevkov ni javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.
Razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8.
do 10. ure, na tel. 07/30-61-100. Kontaktna
oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Ob-15499/06
Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, razpisuje na podlagi 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03) naslednji
javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za prodajo
gradbene parcele na javni dražbi, za
gradnjo poslovnih objektov, in sicer:
1. gradbena parcela sestavljena iz
parc. št.:
– parc. št. 837/4 njiva v izmeri 457 m2;
– parc. št. 833/1 njiva v izmeri 254 m2;
– parc. št. 833/5 njiva v izmeri 830 m2;
– parc. št. 836/1 dvorišče v izmeri
2284 m2;
– parc. št. 836/5 njiva v izmeri 449 m2;
– parc. št. 834/1 njiva v izmeri 397 m2;
– parc. št. 834/5 njiva v izmeri 768 m2;
– parc. št. 838/4 travnik v izmeri
386 m2;
– parc. št. 839/1 njiva v izmeri 1109 m2;
– parc. št. 839/5 travnik v izmeri
297 m2;
– parc. št. 840/5 njiva v izmeri 532 m2;
– parc. št. 832/1 njiva v izmeri 148 m2;
– parc. št. 832/5 njiva v izmeri 1120 m2;
– parc. št. 835/4 njiva v izmeri 760 m2;
vse k.o. Kočevska Reka.
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Vrednost
priprave zemljišča

Skupaj
vrednost

698.332,80 SIT

24,161.485,20 SIT

Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja
cen na dan dražbe na podlagi informacij
Gospodarske zbornice Slovenije.
Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacije.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno
dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša
10% izklicne vrednosti zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
– kopijo izpisa iz registra pravnih oseb.
Javna dražba za oddajo zemljišč za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov bo
ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje
prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem
redu iz razpisa dne ponedeljek 19. 6. 2006,
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
Javno odpiranje prijav bo 1/2 ure pred
dražbo.
Splošni pogoji

Kavcija se plača na podračun proračuna
Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo
Mesto št. 01248-0100005213.
Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti
plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe,
neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo
prispele na vložišče Občine Kočevje do
19. 6. 2006 do 10. ure.
Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav
napravi komisija za odpiranje prijav in izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče)
“dražbeni list”, na katerem je zapisan vrstni
red dražiteljev. Če je na dražbenem listu za
vpisan samo en interesent, se mu lahko proda
zemljišče po izklicni vrednosti. V primeru, ko je
na dražbenem listu vpisanih več interesentov,
se le-ti zvrstijo po vpisanem vrstnem redu na
dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak
dražitelj podpiše pravila javne dražbe.
Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti.

Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi višjo ceno.
Komisija s soglasjem župana lahko posamezni postopek tudi ustavi do sklenitve
pravnega posla. Pri tem se dražitelju povrnejo stroški, v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča. V
pogodbi se za nezazidana stavbna zemljišča obračuna tudi 20% DDV. Če pridobitelj
stavbnega zemljišča enostransko odstopi
od pogodbe, izgubi pravico do povračila
kavcije. Pogodba postane veljavna, ko jo
potrdi notarka.
Vse informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za
okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po tel.
89-38-237 pri Ivanu Maroltu.
Občina Kočevje

Št. 278/2006
Ob-15502/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
list RS, št. 12/03), načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2006
(Uradni vestnik Zasavja, št. 24/06) in Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S 10/4 – naselje IBT (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/91 in 11/05) ter Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja S 10/6 – Kovinarsko naselje (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/89) objavlja

2006 na občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30 in ob petkih od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II, na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do petka, 9. 6. 2006, do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako za
nepremičnino pod črko a: Ponudba za nakup zemljišča naselje IBT – ne odpiraj ali z
oznako za nepremičnino pod črko b: Ponudba za nakup zemljišča Kovinarsko naselje
– ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje v četrtek,
8. 6. 2006 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine za katero bo dana
ponudba, in jo nakazati na vplačilni račun pri
UJP št. 01329-0100018122, s sklicem na
javno zbiranje ponudb za nepremičnino pod
črko a: Ponudba za nakup zemljišča naselje
IBT ali s sklicem na javno zbiranje ponudb
za nepremičnino pod črko b: Ponudba za
nakup zemljišča Kovinarsko naselje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa, predmet nakupa,
neto ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo

vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje 30. 6. 2006
in poravnati kupnino v celoti najkasneje v
8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev zemljišča, plačilom davčnih dajatev,
notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpisom v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
petek, 9. 6. 2006 ob 10. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudniku
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmeta prodaje sta:
a) Zemljišče parc. št. 227/6 (gospodarsko poslopje 16 m2, njiva 154 m2, travnik
862 m2) in 227/16 (dvorišče 106 m2) obe
k.o. Trbovlje v skupni izmeri 1138 m2, ki se
nahajajo v območju urejanja z Odlokom o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja S10/4 – naselje IBT (Uradni vestnik
Zasavja, št. 1/91 in 11/05).
Izklicna neto cena za navedeno zemljišče znaša 9,500.000 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
b) Del zemljišča parc. št. 20/16 (dvorišče) k.o. Trbovlje v izmeri 695 m2, ki se
nahaja v območju urejanja z Odlokom o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja S10/6 – Kovinarsko naselje (Uradni
vestnik Zasavja, št. 20/89).
Natančen prikaz zemljišča, ki je predmet
prodaje je razviden iz grafične priloge, ki je
na vpogled pri prodajalcu.
Izklicna neto cena za navedeno zemljišče znaša 7,500.000 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 2. 6.
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16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena.
17. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/56-27-981,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje
Št. 25/2006
Ob-15584/06
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva, turizma in kmetijstva
v Občini Pesnica (MUV št. 35/1999) in Pravilnika o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma
in kmetijstva v Občini Pesnica (MUV št.
13/2003) objavljata Občina Pesnica in Nova
kreditna banka Maribor d.d.
razpis
za dodelitev posojil pod ugodnejšimi
pogoji za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Pesnica, v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje dolgoročnih
posojil s subvencionirano obrestno mero.
II. Pogoji za pridobitev sredstev: dolgoročna posojila s subvencionirano obrestno
mero se dodeljuje za naslednje namene:
a) Na področju malega gospodarstva in
turizma za:
– nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali
adaptacijo prostorov namenjenih poslovni
dejavnosti,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
– razširitev in posodobitev obstoječih
proizvodnih in storitvenih kapacitet,
– odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.
b) Na področju kmetijstva za:
– gradnjo, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– razširitev, posodobitev ter pridobivanje
novih zmogljivosti v osnovnih in dopolnilnih
kmetijskih dejavnostih,
– nakup zemlje.
III. Upravičenci in upravičeni stroški
Za posojila pod ugodnejšimi pogoji lahko
zaprosijo prosilci s sedežem na območju
Občine Pesnica:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem
sodišču priglasitev za vpis v sodni register
in priložili vse predpisane dokumente za
ustanovitev gospodarske družbe in do odobritve kreditov pridobili odločbo o priglasitvi
dejavnosti ter registraciji družbe,
– kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Pesnica,
– kmetijske zadruge.
Pridobljena sredstva morajo prosilci vložiti v razvoj in razširitev poslovanja oziroma
opravljanje svoje dejavnosti v Občini Pesnica. Do posojil pod ugodnejšimi pogoji niso
upravičena podjetja v težavah.
Posojilna sredstva se dodelijo pred
nostno prosilcem:
a) na področju malega gospodarstva in
turizma za programe
– ki zagotavljajo trajna in kvalitetna delovna mesta,
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– ki pospešujejo razvoj proizvodnje v
občini.
S posojilom se financirajo stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, nakup
zgradb namenjenih poslovni dejavnosti,
stroški gradnje in nakup opreme.
b) na področju kmetijstva za programe,
ki predstavljajo prosilcem osnovni vir preživljanja.
S posojilom se financirajo stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, nakup
gospodarskih poslopij, stroški gradnje in nakup opreme.
IV. Višina razpisanih sredstev znaša
31,000.000 SIT.
V. Posojilni pogoji
Posojila se bodo dodeljevala pod naslednjimi pogoji:
– Obrestna mera: 2,38% leto, vezana na
TOM, oziroma TOM+0,00%.
Obrestna mera je spremenljiva in se
spreminja, kolikor se spremeni temeljna
obrestna mera, kot jo izračunava in objavlja
Statistični urad Republike Slovenije. Osnova za spremembo obrestne mere je temeljna obrestna mera, ki velja 1. dan tekočega
meseca. Obrestna mera se spremeni za
toliko odstotnih točk, za kolikor se spremeni
temeljna obrestna mera. Na dan objave razpisa znaša temeljna obrestna mera 2,38%.
– Znesek posojila: praviloma do 50%
predračunske vrednosti naložbe.

Javne dražbe
Št. 1093

Ob-15322/06

Javna dražba
za prodajo nepremičnin na Celovški
cesti 166 v Ljubljani
1. Prodajalec: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovna stavba na
naslovu v Ljubljani, Celovška cesta 166,
parcela št. 221 – poslovna stavba v izmeri
1.077 m2, katastrska občina 1739 – Zgornja
Šiška, in zemljišče, na katerem so urejene
površine, ki služijo temu objektu, parcela št.
215/8 – dvorišče v izmeri 1.892 m2, katastrska občina 1739 – Zgornja Šiška. Gradbeno parcelo tvori parcela št. 221 – poslovna
stavba in parcela št. 215/8 -dvorišče obe
v katastrski občini 1739 – Zgornja Šiška.
Poslovna stavba ima 5.351,65 m2 uporabne tlorisne površine. V poslovni stavbi je
vzpostavljena etažna lastnina in vsebuje 28
posameznih delov stavbe.
Gradbena parcela je sestavljena iz parcel 221 in 215/8 katastrska občina 1739
– Zgornja Šiška, solastniški delež na teh
parcelah se deli v sorazmernem deležu glede na površino posameznega dela, ki je
predmet prodaje.
Na javni dražbi se prodaja poslovna
stavba s pripadajočo gradbeno parcelo kot
celota.
3. Izklicna cena:
Izklicna cena znaša: 1.120,000.000 SIT.
Izklicna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepre-

– Rok vračila: do 5 let z možnim moratorijem odplačila do 6 mesecev oziroma po
dogovoru.
– Zavarovanje: z zastavo nepremičnin
oziroma drugimi primernimi oblikami zavarovanja.
– Stroški posojila: v skladu s tarifo banke.
Posojilojemalci morajo predložiti banki poslovni načrt oziroma investicijski program in
drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka. Če
se spremeni način obračuna obresti (odprava
temeljne obrestne mere ipd.), se banka, občina in posojilojemalec dogovorijo za drugačno
višino in obračun obresti. Višina dodeljenih
posojil bo praviloma največ do 5 mio tolarjev.
VI. Rok in način prijave na razpis: zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo do
porabe sredstev oziroma najkasneje do
30. 9. 2006.
VII. Informacije
Informacije in vloge sprejema Nova kreditna banka Maribor d.d.:
– za družbe: Sektor naložb in sredstev,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, tel.
02/229-26-53 in 02/229-24-40,
– za samostojne podjetnike in kmete: Oddelek za poslovanje z gospodarskimi družbami in malo gospodarstvo, Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, tel. 02/238-01-68 in
02/238-01-56.
Občina Pesnica
Nova kreditna banka Maribor d.d.

mičnin bo obračunan na kupnino, doseženo
na dražbi.
4. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: izklicna cena se lahko dviguje najmanj za
300.000 SIT.
5. Informacije in ogledi: informacije
v zvezi z javno dražbo dobite na naslovu
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: mail@lpp.si, tel.
01/582-25-00, faks 01/582-25-50, kontaktna oseba Drago Žalac. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru v času
od 12. 6. do 16. 6. 2006.
6. Pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno dražitelju, ki je ponudil najvišjo izlicitirano ceno. Kupec nima pravice
uveljavljati kasnejše reklamacije v zvezi s
kupljeno nepremičnino. Predpisan davek na
promet nepremičnin in stroške prepisa plača
kupec. Javno dražbo bo opravila komisija za
izvedbo javne dražbe.
Pogoj za udeležbo na javni dražbi je
ogled nepremičnine in podpis izjave o seznanitvi z dokumentacijo.
Izlicitirana cena ne more biti nižja od
izklicne cene.
Dražitelj ponujene cene ne sme preklicati
(domneva trdnosti ponudbe je kogentna).
7. Rok sklenitve prodajne pogodbe:
uspeli dražitelj mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru,
da v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje,
da je odstopil od nakupa. V tem primeru
prodajalec kavcijo zadrži, nepremičnina pa
se ponudi v odkup dražitelju, ki je ponudil
naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki
jo je ponudil.
8. Višina kavcije: pred začetkom dražbe morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene. Kavcija se mora po-

57 / 2. 6. 2006 /

4335

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

ložiti na TRR št: 03100-1005605502 pri
SKB banki d.d. Ljubljana, ali na TRR št.:
02924-0253993039 pri NLB d.d. Ljubljana,
z namenom nakazila: ''plačilo kavcije za
nakup nepremičnine Celovška cesta 166''.
Potrdilo o plačilu kavcije morajo dražitelji
predložiti komisiji najkasneje pred začetkom
javne dražbe. Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
vplačana kavcija vrne v roku 8 dni brez
obresti.
9. Način in rok plačila kupnine
Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan
plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe na TRR št: 03100-1005605502 pri
SKB banki d.d. Ljubljana ali na TRR št.:
02924-0253993039 pri NLB d.d. Ljubljana.
Vplačana kavcija se vračuna v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine
in vseh stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača celotne
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto brez posebnega postopka. V tem primeru prodajalec kavcijo zadrži.
10. Udeležba na javni dražbi
Dražitelji – pravne osebe, s.p. in fizične
osebe morajo pred začetkom javne dražbe
prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (dražitelji – pravne osebe, s.p. in
fizične osebe iz drugih držav članic EU, morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju iz Republike Slovenije, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dražitelji – pravne osebe in s.p. morajo
poleg potrdila iz prejšnje alinee priložiti še
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokiranega TRR (pravne osebe
in s.p. iz drugih držav, članic EU, morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe in s.p., kolikor takega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju iz Republike Slovenije ali na Upravni
enoti, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
Vsa potrdila oziroma izjave, razen potrdila o plačani kavciji, morajo biti v slovenskem
jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. Če
bodo komisiji predloženi prevodi dokumentov, mora te prevode izdelati uradno pooblaščen prevajalec ali prevajalska družba iz
Republike Slovenije. Potrdila oziroma izjave
ter prevode iz te točke morajo dražitelji predložiti komisiji za izvedbo javne dražbe pred
pričetkom javne dražbe v fotokopijah ter v
originalih na vpogled.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Takemu ponudniku se vplačana
kavcija vrne v roku in na način iz 8. točke
je objave.

– organiziranje slovesnosti ob podpisu
slovesnih izjav in imenovanj v DZ,
– organizacija slavnostnih sej DZ,
– priprava in uvajanje protokolarnih
pravil,
– sodelovanje z državnim protokolom in
protokoli drugih organov,
– nabava protokolarnih daril v skladu s
pravili oziroma s soglasjem generalnega
sekretarja DZ,
– skrb nad finančnim poslovanjem protokolarne dejavnosti v DZ.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne
smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– nižji nivo znanja še 1 svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja enega svetovnega jezika,
– fotokopijo dokazila o nižjem nivoju znanja drugega svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila
in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu
bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti
sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom
sklenila pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636,
1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN
– Organizator protokola« v 8 dneh od dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi
javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre,
na tel. 01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor

11. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 19. junija 2006,
ob 12. uri v sejni sobi LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, V. nadstropje.
12. Uspešnost javne dražbe: javna dražba bo uspešna tudi, če se je udeleži 1 dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.
13. Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe 3 x ponovi/izkliče najvišjo ponujeno
ceno.
14. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustaviti
postopek javne dražbe.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Ob-15325/06
Občina Krško, Občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi 36.
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS
št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 14.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št.
127/03) ponovno razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja javnega zavoda Kulturni
dom Krško.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3
leta na področju kulture,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K vlogi morajo kandidati priložiti program
dela in razvoja javnega zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Izbrani kandidat bo delo začel opravljati
1. julija 2006.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Občina Krško, Občinski svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, s pripisom: »Javni razpis – direktor
Kulturnega doma Krško – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po imenovanju direktorja.
Občina Krško
Št. 19/06
Ob-15326/06
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
organizator protokola – podsekretar,
ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar
ali sekretar, v Oddelku za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.
Delovne naloge:
– vodenje, organiziranje in izvajanje protokolarnih dejavnosti v DZ,
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Št. 19/06
Ob-15327/06
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
na položaju
vodja Oddelka za investicije in vzdrževanje, ki se opravlja v nazivu sekretar.
Delovne naloge:
– nadomeščanje vodje sektorja,
– načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil,
upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
– načrtovanje in izvajanje investicij,
– priprava letnih planov, projektnih nalog,
finančnih načrtov in javnih naročil v okviru
oddelka,
– opravljanje nalog s področja varstva pri
delu in požarnega varstva,
– izvajane nalog v zvezi z varovanjem
oseb in objektov,
– vodenje predpisanih evidenc.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, gradbene, elektro ali druge tehnične smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz varstva pri delu,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz varstva pri delu,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ
6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo v uradnih prostorih organa. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila
in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu
bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti
sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom
sklenila pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor RS, Od-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delek za organizacijo in kadre, p.p. 636,
1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN
– Vodja oddelka« v 8 dneh od dneva objave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja
Oddelka za organizacijo in kadre, na tel.
01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor
Št. 110-6/2006-1
Ob-15328/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2), objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
1. gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Ljubljani).
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu gradbeni inšpektor III.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno/višje znanje slovenskega jezika.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi
splošne pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Potrdili iz 7. in 8. alinee prejšnjega odstavka ob prijavi nadomesti izjava kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper
kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega predpisanega
izpita, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo
vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom
v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za
okolje in prostor, Oddelek za organizacijo in
kadre, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-98 (Suzana
Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 197/2006
Ob-15329/06
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto
računovodkinje – računovodje za določen čas s polovičnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 1619-051/06
Ob-15330/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Uradu Republike
Slovenije za nadzor proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 4 leta za univerzitetno
izobrazbo,
– znanje angleškega jezika.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kan-
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didat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– potrdilo o znanju tujega jezika (t.j. opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija
ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika
ali opravljeno večtedensko izobraževanje v
angleškem jeziku ali večkratna udeležba na
strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno
uporabljali angleški jezik),
– pisna izjava, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil 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: sodelovanje pri oblikovanju
rešitev in samostojna priprava gradiv, sodelovanje pri pripravi in izvajanju posameznih
revizij, sodelovanje pri izdelavi dokončnih
revizijskih poročil in priporočil vodstvu ter
spremljanju izvajanja revizijskih priporočil in
ostale naloge po navodilu direktorja urada.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z naslednjimi izkušnjami oziroma sposobnostmi:
– z delovnimi izkušnjami s področja revidiranja EU skladov, še posebej strukturnih
skladov,
– s poznavanjem vsebine in postopkov
strukturnih skladov,
– s sposobnostjo analitičnega in sintetičnega razmišljanja,
– z natančnostjo, vestnostjo in zanesljivostjo pri izpolnjevanju delovnih obveznosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za nadzor proračuna, Ministrstva za finance, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec II.

znivega 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: vodenje projektnih skupin
in načrtovanje dela, samostojno oblikovanje rešitev in priprava gradiv, sodelovanje
pri določanju revizijskih ciljev in izvajanju
posameznih revizij, sodelovanje pri izdelavi dokončnih revizijskih poročil in priporočil
vodstvu, spremljanje izvajanja revizijskih priporočil in ostale naloge po navodilu direktorja urada.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z naslednjimi izkušnjami oziroma sposobnostmi:
– z delovnimi izkušnjami s področja revidiranja EU skladov, še posebej strukturnih
skladov,
– s poznavanjem vsebine in postopkov
strukturnih skladov,
– s sposobnostjo analitičnega in sintetičnega razmišljanja,
– z natančnostjo, vestnostjo in zanesljivostjo pri izpolnjevanju delovnih obveznosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za nadzor proračuna, Ministrstva za finance, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba,, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-39/2006 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 številko 01/369-69-06.
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 proračuna

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba,, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-38/2006 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 številko 01/369-69-06.
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 proračuna
Št. 1619-051/06
Ob-15331/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti:
podsekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna s
specializacijo ali magisterijem,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje angleškega jezika.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– potrdilo o znanju tujega jezika (t.j. opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija
ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika
ali opravljeno večtedensko izobraževanje v
angleškem jeziku ali večkratna udeležba na
strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno
uporabljali angleški jezik),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
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Št. 1619-051/06
Ob-15332/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
notranji revizor-podsekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor prora
čuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– znanje angleškega jezika.
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),
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski
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naziv, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju
potrdil za naziva državni notranji revizor in
preizkušeni državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski naziv, ki se prizna
po Pravilniku o izdajanju potrdil za naziva
državni notranji revizor in preizkušeni notranji revizor,
– potrdilo o znanju tujega jezika (t.j. opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija
ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika
ali opravljeno večtedensko izobraževanje v
angleškem jeziku ali večkratna udeležba na
strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno
uporabljali angleški jezik),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil 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: samostojno načrtovanje, določanje revizijskih ciljev in izvajanje posameznih
revizij, izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu, spremljanje izvajanja
revizijskih priporočil in ostale naloge po navodilu direktorja urada.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z naslednjimi izkušnjami oziroma sposobnostmi:
– z delovnimi izkušnjami s področja revidiranja EU skladov, še posebej strukturnih
skladov,
– s poznavanjem vsebine in postopkov
strukturnih skladov,
– s sposobnostjo analitičnega in sintetičnega razmišljanja,
– z natančnostjo, vestnostjo in zanesljivostjo pri izpolnjevanju delovnih obveznosti.
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Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za nadzor proračuna, Ministrstva za finance, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor-podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-40/2006 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 številko 01/369-69-06.
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 proračuna

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na Parmovi 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si.
Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/280-38-09.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije

Št. 89/06
Ob-15334/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– ZJU-UPB2) objavlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, 1000
Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalca/ke v Sektorju za strategijo,
metodologijo in planiranje.
Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka II in svetovalec/ka I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v
nazivu svetovalec/ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo
oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave.
Naloge so naslednje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– pisno izjavo, da ni bil/a pravnomočno
obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo moral/a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in

Su 010111/2006
Ob-15336/06
Na podlagi prvega odstavka 58 člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 UPB-2 in Ur. l. RS, št. 21/06 US - odl.)
Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000
Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnikov – stečajni referent, 1 prosto delovno
mesto.
1. Delovno mesto »pravosodni sodelavec« je uradniško delovno mesto, delo se
lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II, pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni
sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne
smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
sodišča,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov,
skladno s Sodnim redom in drugimi predpisi,
ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje
sodišča,
– delo s strankami,
– delo z zaseženimi predmeti,
– arhiviranje spisov, skladno s Sodnim
redom,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
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– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– odločanje o sodnih taksah in njihova
izterjava,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– vročanje prijav stečajnim upraviteljem,
– priprava preglednic prijavljenih terjatev za naroke, obvestila sodnemu registru,
izdaja raznih potrdil, pregled dokumentacije
in njeno vročanje naslovnikom,
– opravljanje vseh potrebnih vpisničarskih in strojepisnih del,
– opravljanje drugih del, skladno s Sodnim redom, po odredbi predsednika sodišča, sodnika ali sekretarja sodišča.
4. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili iz zadnjih dveh
alinei nadomesti pisna izjava kandidata,
vendar bo moral izbrani kandidat potrdili
predložiti pred zaposlitvijo.
5. Na razpisano delovno mesto lahko
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita
Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in dvomesečnim poskusnim delom.
7. Kraj opravljanja dela: izbrani kandidat
bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev in z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja
dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, z oznako »javni
natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.

več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral/la predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje
v zaprti ovojnici z označbo ''za javni natečaj''
in z navedbo delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Andreja Katič, na tel.
03/89-61-620.
Mestna občina Velenje

04/271-12-14, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, in uporabljeni kot nevtralno za ženske in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 101-02-0047/2006-284
Ob-15338/06
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU – UPB-2, Uradni
list RS, št. 32/06) Mestna občina Velenje
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto v Mestni občini Velenje; Uradu za gospodarske javne službe
referent, ki se opravlja v nazivu Referent III.
Delo se bo opravljalo v prostorih Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Zahtevani pogoji so:
– srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– strokovni izpit (strokovni upravni izpit);
– poznavanje dela na področju lokalne
samouprave, gospodarskih javnih služb.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, organizacijske, ter komunikacijske
sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo
ter poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi, dela
na področju cestnega gospodarstva, vodenje postopkov pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, vodenje enostavnih
upravnih postopkov na prvi stopnji, izdajanje
odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji, opravljanje enostavnih upravnih nalog,
opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc, sodelovanje pri
pripravi in izvrševanju proračuna ter spremljanje porabe sredstev.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (strokovni upravi izpit) ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja, strokovni izpit iz upravnega postopka pa v roku 6 mesecev od sklenitve
delovnega razmerja.
K prijavi morajo kandidati/ke priložiti:
– življenjepis;
– opis dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
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Št. 10004-1/2006-354
Ob-15339/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04, ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve), objavlja prosto
delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest (delovno
mesto šifra 63).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno 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 oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, druge ustrezne tehnične smeri
ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
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– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo omenjeni izpit opravili v
roku enega leta od razporeditve na delovno
mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati s poznavanjem Zakona
o graditvi objektov, Zakona o javnih cestah,
Zakon o splošnem upravnem postopku, z
znanjem na področju izdaje soglasij za posege v varovalni pas državnih cest in s poznavanjem računalniškega programa Lotus
Notes.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Območje Ptuj,
Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »za
javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic na
številko 111-4/2005«. Če je prijava poslana
priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan
roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Tina Kokalj, tel.
01/478-80-57.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Št. 110-106/2005-31111
Ob-15341/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo in 27/06):
a) 6 prostih mest medokrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4/2006
Ob-15342/06
Upravni odbor Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o., Slovenj Gradec, razpisuje v skladu s 54. členom Pravil zadruge
delovno mesto
direktorja/direktorice zadruge.
Kandidat/ka mora poleg z zakonom določenih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora končano najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– pet let dela na vodilnih, vodstvenih delovnih mestih v gospodarstvu,
– kandidat za direktorja/direktorico mora
skupaj s prijavo na razpis predložiti tudi program dela in razvoja zadruge za mandatno
obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Kandidati morajo po objavi razpisa do
dne 15. 6. 2006 predložiti razpisni komisiji
upravnega odbora KKGZ, na sedež Koroške
kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o., Celjska
cesta 118, 2380 Slovenj Gradec, ustrezno
prijavo in vsa dokazila za izpolnjevanje pogojev s programom dela in razvoja zadruge
za mandatno obdobje.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu
sklepa upravnega odbora KKGZ o imenovanju direktorja/direktorice zadruge.
Koroška kmetijsko-gozdarska
zadruga z.b.o.
Su 010603/2006
Ob-15368/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Tolminu, Mestni trg 1, 5220 Tolmin, objavlja
prosto delovno mesto
višje(ga) pravosodne(ga) sodelavke(ca)
– vodja urada predsednika
za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 2
mesecev.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
podobnih evidenc, obdelava podatkov,

– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– priprava informacij s področja dela za
potrebe organa,
– vodenje in razporejanje dela urada,
– zbiranje in obdelovanje podatkov o
delu sodišča,
– spremljanje javnih glasil,
– vodenje Su in Suz vpisnika,
– izdajanje potnih nalogov,
– urejanje logistike v zvezi s službenimi
potovanji, izobraževanji,
– obračun dnevnic,
– opravljanje administrativno – tehničnih
del v zvezi z izdanimi pisanji organa,
– opravljanje pisarniškega dela potrebnega za izvajanje zadev sodne uprave,
– opravljanje tajniških zadev ter drugih
nalog po odredbi predsednika in sekretarja
sodišča.
Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu: višji pravosodni sodelavec III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj višja strokovna izobrazba družboslovne smeri (VI. stopnja izobrazbe),
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje svetovnega jezika,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz sodnega reda, če ga je kandidat opravil,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
V skladu z 203. členom Sodnega reda
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega
reda pod pogojem, da v roku enega leta po
sprejemu na delo pred komisijo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, opravijo izpit iz
poznavanj določil sodnega reda.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega
sodišča v Tolminu, Mestni trg 1, 5220 Tolmin.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Tamari Komac, svetovalki v pra-
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vosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
tel. 05/335-16-76.
Okrajno sodišče v Tolminu

Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem področja dela Urada RS za
mladino.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– organiziranje medsebojnega usklajevanja in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– priprava javnih razpisov, pogodb, zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij,
poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje pravnih in drugih nalog.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Urada
RS za mladino, Štefanova ulica 1, Ljubljana
oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Urad Republike Slovenije za mladino, (z
označbo »za javni natečaj, št. …. in naved-

Su 010606/2006
Ob-15369/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Delovno sodišče v Celju, Urad predsednice, Gregorčičeva 6, Celje, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
svetovalec v pravosodju (vodja finančno – računovodske službe) – 1 prosto delovno mesto za določen čas – nadomeščanje zaradi porodniškega dopusta,
s polnim delovnim časom in 3 mesečnim
poskusnim delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Delovno in socialno sodišče v Celju, Gregorčičeva
6, Celje.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v pravosodju (vodja finančnoračunovodske službe).
3. Kratek opis dela: vodenje, organiziranje, koordiniranje in odgovornost za delo
finančno-računovodske službe.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: svetovalec v
pravosodju I.
5. Pogoji za opravljanje dela:
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02)
ter pogojev določenih v drugem odstavku
88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 6 let, 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda, poznavanje dela z
računalnikom.
6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za
pravosodje) ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno
sodišče) ali pisna izjava kandidata.
7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Delovno sodišče v Celju, Urad predsednice, Gregorčičeva 6, Celje ali na elektronski naslov
urad.dsce@sodisce.si z oznako »javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Nataliji Mimič, tel. 03/54-84-221.
Delovno sodišče v Celju
Št. 366/06
Ob-15424/06
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno preči-

ščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju:
Zakon o javnih uslužbencih) objavljamo javni natečaj za prosto delovno mesto:
1. pripravnik.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih 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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– smer: krajinska arhitektura oziroma
druga ustrezna tehnična smer,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za določen čas, s
polnim delovnim časom za usposabljanje za
samostojno opravljanje dela na uradniškem
delovnem mestu.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdili iz 3. in 4. alineje prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, navedenega v 4. alineji
prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi. Delo na prostem delovnem mestu
se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Tržič in po potrebi na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh od dneva objave na naslov: Občina
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič v zaprti
ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta ali na elektronski
naslov: obcina.trzic@trzic.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Marta Jarc).
Občina Tržič
Št.59/2006
Ob-15443/06
Urad Republike Slovenije za mladino,
Štefanova ulica 1, Ljubljana, v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
pod šifro 9 – višji svetovalec (m/ž); (št.
javnega natečaja:1100-28/2006).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo
naloge opravljal(a) v nazivu višji svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
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bo delovnega mesta«), Štefanova ulica 1,
Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/426-57-01, Barbara Hvastja.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Urad Republike Slovenije za mladino
Št. 239/06
Ob-15449/06
Na podlagi določb 33., 71. ter 73. člena
Statuta, Akta o sistemizaciji delovnih mest
ter sklepa generalne direktorice KC z dne
16. 5. 2006, Klinični center Ljubljana razpisuje delovni mesti s posebnimi pooblastili:
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, SPS Kirurška klinika (m/ž),
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Službe za kardiologijo, SPS Pediatrična klinika (m/ž).
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v
roku 15 dni po objavi razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na
ovojnici naj navedejo, na katero delovno
mesto se prijavljajo.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni/-e v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi z izbranim/-o kandidatom/-ko.
Klinični center Ljubljana
Št. 34-0016/06
Ob-15452/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za delovno mesto:
direktorja Sklada Republike Slovenije
za nasledstvo, javnega sklada.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
tretjega odstavka 6. člena Zakona o Skladu
Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za
nasledstvo (Ur. l. RS, št. 29/06 – ZSNVPN),
in sicer:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obso-
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jena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo kandidata da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja
ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče).
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem sukcesijske tematike.
Naloge direktorja so:
– predstavlja in zastopa sklad,
– določa, organizira in vodi delo in poslovanje sklada,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo, ki ju predlaga nadzornemu svetu v
sprejem,
– v soglasju z nadzornim svetom določa
sistemizacijo delovnih mest,
– poroča nadzornemu svetu o poslovanju sklada,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča
o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem
namenskega premoženja oziroma drugimi
zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah
nadzornega sveta,
– opravlja druge naloge, določene z
ZSNVPN in aktom o ustanovitvi.
Direktorja imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra,
pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Direktor bo imenovan za dobo štirih let. Delo bo opravljal na
Skladu RS za nasledstvo, javni sklad, Trg
republike 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v petnajstih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-41/2006 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 (ga. Lazovič),
o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na številko 01/369-66-80 (g.
Kavčič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Št. 34-0016/06
Ob-15453/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo in št. 113/05)
minister za finance na podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka 0131-32/2006/2 z dne
15. 5. 2006 objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za preprečevanje pranja denarja v Ministrstvu za finance.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne ali naravoslovne smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
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Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanje kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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 »tajno«.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja
denarja v Ministrstvu za finance imenovala
Vlada Republike Slovenije za določen čas,
za dobo petih let. Delo bo opravljal v nazivu
sekretar z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Cankarjeva 5.
Direktor Urada Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja v Ministrstvu
za finance bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance

mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanje kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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«.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna v Ministrstvu za finance imenovala Vlada Republike
Slovenije za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Glinška 3.
Direktor Urada Republike Slovenije za
nadzor proračuna v Ministrstvu za finance
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,

Št. 34-0016/06
Ob-15454/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
35/05 in 113/05) minister za finance na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
0131-31/2006/2 z dne 15. 5. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna v Ministrstvu za
finance.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega
državnega notranjega revizorja;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja
oziroma izjavo o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega izpita
za državnega notranjega revizorja ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
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Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 478-16-50. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednica
posebne natečajne komisije izdala sklep.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance
Št. 10005-0007-2006/1
Ob-15500/06
Občina Vojnik, Skupna občinska uprava
občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, objavlja
javni natečaj za zaposlitev
inšpektorja.
Naloge inšpektorja se lahko opravljajo v
nazivih: »inšpektor III; II; I«.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogojev iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene, pravne, upravne ali druge smeri;
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen strokovni izpit iz javne
uprave;
– imeti opravljen strokovni izpit za inšpektorja;
– imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
– aktivno obvladati uradni jezik;
– imeti osnovna računalniška znanja;
– imeti vozniški izpit B-kategorije.
Če oseba še nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Če oseba še nima strokovnega izpita za
inšpektorja, ga mora opraviti v enem letu od
dneva imenovanja za inšpektorja. Če oseba
še nima strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga mora opraviti pred iztekom
poskusnega dela.
K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome o strokovni izobrazbi;
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga ima);
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima);
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če
ga ima);
– dokazilo o pridobljenih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice);
– izjavo, da je oseba državljan RS; da
ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev ter da oseba ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja (dokazila
bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi);
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in s 4-mesečnim poskusnim delom.
Rok za predložitev prijav je 8 dni od dneva objave na naslov: Občina Vojnik, Skupna
občinska uprava, Keršova 8, 3212 Vojnik, s
pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni natečaj inšpektor«.
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Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o natečaju posreduje: Mojca
Skale (03/780-06-20).
Občina Vojnik
Št. 111-120/06
Ob-15507/06
Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto v Generalnem
sekretariatu Vlade Republike Slovenije, v
Službi za prevajanje,tolmačenje,redakcijo in
terminologijo:
1. vodja službe (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se opravlja
v uradniškem nazivu podsekretar/sekretar.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Zahtevana izobrazba:
– univerzitetna ali
– visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 7
let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave, ki ga lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega
leta po imenovanju v uradniški naziv,
– višja raven znanja vsaj enega tujega
svetovnega jezika.
Naloge:
– vodenje in usklajevanje dela v službi,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– organizacija dela z zunanjimi institucijami.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Potrdili iz četrte in pete alinee ob prijavi
lahko nadomesti pisna izjava 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 ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo
izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred imenovanjem v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z delovnimi izkušnjami s področja dela.
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 izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom
in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj
kandidati/-ke pošljejo na naslov: Generalni
sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za analitične in kadrovske zadeve/Kadrovski oddelek, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne
in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Informacije dobite po tel. 01/478-17-55
–Dušan Hočevar.

Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
Št. 100-41/2006/2
Ob-15513/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) minister
za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta, št. 0131-33/2006/2 z dne 15. 5.
2006 objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Kočevje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
ali s specializacijo;
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– morajo obvladati uradni jezik;
– imeti morajo vozniški izpit B kategorije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;
– 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 osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:

57 / 2. 6. 2006 /

4345

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Kočevje bo imenoval minister za
javno upravo za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni
imel statusa uradnika, se sklene pogodba o
zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na sedežu organa
v Kočevju, Ljubljanska 26.
Načelnik Upravne enote Kočevje je najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Izbrani kandidat mora pred imenovanjem
na položaj uspešno opraviti varnostno preverjanje za stopnjo tajnosti »zaupno«.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo
predsednica posebne natečajne komisije izdala sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo

Načelnik Upravne enote Metlika je najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Izbrani kandidat mora pred imenovanjem
na položaj uspešno opraviti varnostno preverjanje za stopnjo tajnosti »zaupno«.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
– Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo
predsednica posebne natečajne komisije izdala sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 100-3/2006/5
Ob-15514/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) minister
za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta, št. 0131-29/2006/2 z dne 15. 5.
2006 objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Metlika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;

– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila 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 osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Metlika bo imenoval minister za
javno upravo za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. S kandidatom, ki
ni zaposlen v upravi, bo delovno razmerje
sklenjeno za določen čas petih let. Delo bo
opravljal v nazivu podsekretar na sedežu organa v Metliki, Naselje Borisa Kidriča 14/II.
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Ob-15517/06
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39 razpisuje mesto:
vodje odseka za biokemijo in molekularno biologijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut »Jožef Stefan«,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“
Št. 110-272/2006/1
Ob-15518/06
»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, šifra 01410-18/2006/3 z dne 11. 5.
2006, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 6. člena
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 10/93, 1/96 in 23/96) razpisuje prosto
delovno mesto:
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direktorja / direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika.
Splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta so: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo
o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in
dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano
delovno mesto imenovan/a za štiriletno
mandatno obdobje.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj ter zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana s
pripisom »Prijava na javni razpis za delovno
mesto direktorja/direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.«
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Št. 110-56/2006
Ob-15555/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi:
1. Načelnik Oddelka za gospodarjenje
z zemljišči, ki se opravlja v nazivu podsekretar (m/ž).
Delo se bo opravljalo na lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem, gradbene ali družboslovne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje angleškega jezika,
organizacijske, vodstvene ter komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela,
poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov
v okolju Windows.
Okvirna vsebina dela: vodenje oddelka,
načrtovanje, organiziranje, usklajevanje,
usmerjanje in nadzor dela v oddelku, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzah-
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tevnejših gradiv s področja gospodarjenja z
zemljišči, vodenje projektnih skupin, koordiniranje dela z drugimi oddelki in službami
mestne uprave.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Oddelku za
gospodarjenje z zemljišči.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji
Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba, pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščina ali
nemščina) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: delo se predvsem
nanaša na pripravo in pregled pogodb s področja prometa z nepremičninami, zemljiško
knjižno urejanje nepremičnin, sodelovanje v
postopkih denacionalizacije, vodenje zahtevnih upravnih postopkov ter zastopanje
pred sodišči in upravnimi organi.
3. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
urbano ekonomiko in trženje v Oddelku
za gospodarjenje z zemljišči.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji
Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali geodetske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščina ali
nemščina) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava
zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri pripravi proračuna, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.
Od kandidata/ke pričakujemo, da ima delovne izkušnje s področja pravnega prometa
z zemljišči.
4. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
urejanje zemljišč v Oddelku za gospodarjenje z zemljišči.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji
Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;

– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščina ali
nemščina) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava
zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri pripravi proračuna, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.
Od kandidata/ke pričakujemo, da ima delovne izkušnje s področja investicij.
5. Svetovalec (m/ž) v Službi za urejanje zemljišč v Oddelku za gospodarjenje
z zemljišči.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na
lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim delom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
ekonomske, upravne, gradbene ali druge
ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno izobrazbo ali 7
mesecev delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika,
– 3-mesečno poskusno delo.
Od kandidata/ke pričakujemo še usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
zbiranje, urejanje in priprava podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje zahtevnih upravnih
postopkov na prvi stopnji v zvezi z odmero
komunalnega prispevka, opravljanje drugih
upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
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Št.

šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici
z označbo ''za javni natečaj'' in z navedbo
delovnega mesta in zaporedne številke delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Marjeta Zuccato na tel.
št. 01/306-11-52.
Mestna občina Ljubljana

– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava
zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
opravljanje zahtevnih nalog na področju
javnih naročil.
Od kandidatov/k pričakujemo znanje in
izkušnje s področja javnih naročil ter vzdrževanja cest in zelenih površin.
5. Višji referent (m/ž) v Službi za promet v Oddelku za gospodarske javne
službe in promet.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji referent III, višji
referent II in višji referent I. Uradnik/ca bo
naloge opravljal/a v nazivu višji referent III
na lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
gradbene, strojne, upravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika;
– 2-mesečno poskusno delo.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
uporabe računalnika.
Okvirna vsebina dela: vodenje evidenc in
priprava informacij na njihovi podlagi, zbiranje in urejanje podatkov za oblikovanje gradiv, vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave ali strokovni
upravni izpit), ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave pod točko 1.,
2., 3. in 4;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu pod točko 5;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka pod
točko 2., 3., 4. in 5;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original);

Št. 110-59/2006
Ob-15556/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Oddelku za
gospodarske javne službe in promet.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II
in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a v nazivu višji svetovalec II na
lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
ekonomske ali naravoslovne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv za področje gospodarjenja z odpadki, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij,
poročil in drugih zahtevnih gradiv, sodelovanje v projektnih skupinah, opravljanje najzahtevnejših nalog na področju javnih naročil, priprav predpisov in drugih gradiv.
Od kandidatov/k pričakujemo znanje in
izkušnje s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
promet v Oddelku za gospodarske javne
službe in promet.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Trg MDB 7,
Ljubljana.

Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne, upravne, gradbene, prometne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava
zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
sodelovanje v projektnih skupinah, opravljanje najzahtevnejših nalog na področju javnih
naročil, priprav predpisov s področja dela
službe, vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov.
Od kandidatov/k pričakujemo poznavanje prometne ureditve in problematike cestnega prometa glavnega mesta ter predpisov s tega področja.
3. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
vzdrževanje v Oddelku za gospodarske
javne službe in promet.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Trg MDB 7,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene ali druge tehniške smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava
zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
opravljanje zahtevnih nalog na področju
javnih naročil.
Od kandidatov/k pričakujemo znanje in
izkušnje s področja javnih naročil, zaželeno
pa je tudi poznavanje dejavnosti javne razsvetljave in semaforskih sistemov.
4. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
vzdrževanje v Oddelku za gospodarske
javne službe in promet.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Trg MDB 7,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene ali druge tehniške smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici
z označbo ''za javni natečaj'' in z navedbo
delovnega mesta in zaporedne številke delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Marjeta Zuccato na tel.
št. 01/306-11-52.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-57/2006
Ob-15557/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni
mesti v mestni upravi:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
upravne naloge in splošne zadeve, Odsek za splošne zadeve v Oddelku za urbanizem.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
arhitekturne, gradbene, računalniške ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine), usposobljenost za delo z računalnikom in znanje programov grafičnega
oblikovanja.
Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja,
vodenje arhiva prostorskih aktov Mestne
občine Ljubljana in urejanje spletne strani
oddelka, zbiranje, obdelava, sintetiziranje in
posredovanje podatkov, gradiv in strokovne
literature s področja urbanizma.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
prostorski razvoj, prostorski red in informatiko, Odsek za prostorski razvoj in
prostorski red v Oddelku za urbanizem.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
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višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: priprava prostorskih aktov s poudarkom na sistemskem in
idejnem načrtovanju prometnih in komunalnih ureditev.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici
z označbo ''za javni natečaj'' in z navedbo
delovnega mesta in zaporedno številko delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Tatjana Krajnik na tel. št.
01/306-11-53.
Mestna občina Ljubljana

Št. 110-56/2006
Ob-15558/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni
mesti v mestni upravi:
V službi za notranjo revizijo.
1. Notranji revizor – višji svetovalec
(m/ž) – 2 delovni mesti.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih notranji revizor – višji
svetovalec II in notranji revizor – višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v
nazivu notranji revizor – višji svetovalec II
na lokaciji Mestni trg 15, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba, ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– izpit za državnega notranjega revi
zorja;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati/ke, ki bodo izkazali reference s
področja dela notranje revizije.
Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnih nalog notranjega revidiranja.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o pridobljenem nazivu za državnega notranjega revizorja;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici
z označbo ''za javni natečaj'' in z navedbo
delovnega mesta.
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Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Tatjana Krajnik, na tel.
št. 01/306-11-53.
Mestna občina Ljubljana

papirjev (ZTVP-1B), ne bo izvršen. Hkrati
uprava družbe sporoča, da namerava na
podlagi 12. člena statuta družbe (odobreni
kapital) odločiti o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki za
575,348.000 SIT, z izdajo 575.348 novih navadnih delnic, z emisijsko vrednostjo 1.000
SIT na delnico. Vse delnice bodo morale biti
v celoti vplačane pred vpisom povečanja
osnovnega kapitala v sodni register; V tej
zvezi uprava poziva delničarje, ki so zainteresirani sodelovati pri navedenem povečanju osnovnega kapitala, da to družbi sporočijo v roku 8 dni od objave tega obvestila.
V sporočilu naj delničarji navedejo koliko
delnic nameravajo vpisati in vplačati.
Če se bo izkazalo, da je interesentov za
vpis in vplačilo novih delnic manj kot 100,
bo uprava družbe odločila o navedenem
povečanju osnovnega kapitala. Pri tem bo
izključila prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic in
delnice namenila le v naprej znanim interesentom.
Uprava družbe

Ob-15583/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 ZJUUPB2) Skupna občinska uprava, Mestni
trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj za zaposlitev
inšpektorja v Skupni občinski upravi.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se lahko opravljajo v nazivih inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogojev iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri;
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave;
– imeti opravljen strokovni izpit za in
špektorja;
– aktivno obvladati uradni jezik;
– imeti osnovna računalniška znanja;
– imeti vozniški izpit B-kategorije.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome o strokovni izo
brazbi;
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga ima);
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima);
– dokazilo o pridobljenih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice);
– fotokopijo dokazila o državljanstvu Republike Slovenije;
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– ustrezna dokazila oziroma reference
za usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Okvirna vsebina dela:

– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju inšpekcijskega organa,
– vodenje predpisanih evidenc in internih
evidenc s področja nadzora inšpekcijskega
organa,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi
predstavitev v vlogi, dokazil ter razgovorov.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v prostorih Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in
na terenu.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter življenjepisom na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojna Alenka Korpar, tel. št.
02/748-29-91.
Skupna občinska uprava
Št. 110-115/2006-31111
Ob-15762/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 2 prosti mesti pomočnikov državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-15425/06
Družba Rašica Holding, d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Zgornje Gameljne 20,
v zvezi s sklepom skupščine o povečanju
osnovnega kapitala družbe z dne 3. 2. 2006,
sporoča, da navedeni sklep skupščine,
glede na določbe Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih

Stran

Ob-15426/06
Uprava družbe LIV Nepremičnine nepremičnine in finančne naložbe d.d., 6230
Postojna, Industrijska c. 2, obvešča delničarje, da namerava na podlagi statutarnega
pooblastila (odobreni kapital) odločiti o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki za največ 240,000.000
SIT, z izdajo največ 80.000 novih navadnih
delnic, z emisijsko vrednostjo 3.000 SIT na
delnico. Vse delnice bodo morale biti v celoti
vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Glede na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B), uprava družbe
poziva delničarje, ki so zainteresirani sodelovati pri navedenem povečanju osnovnega
kapitala, da to družbi sporočijo v roku 8 dni
od objave tega obvestila. V sporočilu naj
delničarji navedejo koliko delnic nameravajo vpisati in vplačati. Če bo interesentov za
vpis in vplačilo novih delnic manj kot 100,
bo uprava družbe pri navedenem povečanju osnovnega kapitala izključila prednostno
pravico obstoječih delničarjev do vpisa in
vplačila novih delnic in delnice namenila le
v naprej znanim interesentom.
Uprava družbe
Ob-15335/06
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:
Pravila upravljanja sklada za sklade, navedene v nadaljevanju, so bila spremenjena
z odobritvijo depotne banke in dovoljenjem
Urada za nadzor finančnega trga (Finanzmarktaufsicht) (sklep opr. št.: FMA-IF25
6200/0020-INV/2006 z dne 29. 3. 2006).

Stran
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Spremembe postanejo veljavne z novo različico z dne 3. 7. 2006.
Capital Invest America Stock, vzajemni
sklad po 20. členu Zakona o investicijskih
skladih (InvFG)
Capital Invest Austria Stock, vzajemni
sklad po 20. členu Zakona o investicijskih
skladih (InvFG)
Capital Invest Dollar Bond, vzajemni
sklad po 20. členu Zakona o investicijskih
skladih (InvFG)
Capital Invest Euro Cash, vzajemni sklad
po 20. členu Zakona o investicijskih skladih
(InvFG)
Capital Invest Euro Corporate Bond, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)
Capital Invest Euro Government Bond,
vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)
Razglašena nova različica spremenjenih Pravil upravljanja sklada je sedaj na
voljo na sedežu izdajateljice, družbe Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der
Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Dunaj, in na banki Bank Austria Creditanstalt AG (depotna
banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030
Dunaj, ter na vseh podružnicah, kjer je
zainteresiranim na voljo brezplačno. Vlagateljem v Republiki Sloveniji bodo prevedene različice spremenjenih prospektov
na razpolago pri vpisnih mestih v skladu z
dodatki k prospektom.
Objave v skladu z 18. členom Zakona
o investicijskih skladih (InvFG) v povezavi
z 10. členom Zakona o kapitalskem trgu
(KMG) za zgoraj navedene sklade bodo od
3. 7. 2006 potekale le še v elektronski obliki na internetni strani družbe za upravljaje
(http://www.capitalinvest.at). Za vlagatelje
v Republiki Sloveniji bodo objave potekale v elektronski obliki na internetni strani
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana
(http://www.ba-ca.si/).
Capital Invest die
Kapitalanlagegesellschaft der Bank
Austria Creditanstalt Gruppe GmbH
Ob-15337/06
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:
Za prilagoditev uredbe o vsebini prospektov (št. 237/2005) so bili prodajni prospekti
(popolni in skrajšani prospekti) prilagojeni v
skladu s 6. členom Zakona o investicijskih
skladih (InvFG) v različici za spodaj navedene sklade:
Capital Invest America Stock
Capital Invest Austria Stock
Capital Invest Central Europe Bond
Capital Invest Dollar Bond
Capital Invest Eastern Europe Stock
Capital Invest Euro Cash
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Capital Invest Euro Corporate Bond
Capital Invest Euro Government Bond
Capital Invest Guarantee Basket 2010
Capital Invest Guarantee Basket 2013
Aktualizirani prodajni prospekti (popolni
in skrajšani prospekti) so v skladu z 18. členom Zakona o investicijskih skladih (InvFG)
na voljo v veljavni različici od 31. 3. 2006 na
sedežu izdajateljice, družbe Capital Invest
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Dunaj, in na banki Bank
Austria Creditanstalt AG (depotna banka),
Vordere Zollamtstr. 13, 1030 Dunaj, kjer s
interesentom na voljo brezplačno. Vlagatelji
prejmejo pred sklenitvijo pogodbe brezplačne izvode skrajšanih prospektov v tej različici. 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-15320/06
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Žiri št. 36/04 z dne 30. 11.
2004
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel.
04/50-50-700, fax 04/51-05-444, e-pošta:
obcina.ziri@obcina.ziri.si.
2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje sta nepremičnini parc.
št. 1009/2 – travnik v izmeri 217 m2 in parc.
št. 44.S – stavbišče v izmeri 101 m2 – obe
pripisani k vl. št. 14 k.o. Vrsnik II, ki sta
locirani ca. 3 km iz Žirov ob cesti Žiri – Logatec. Na nepremičninah stoji nedograjena
enostanovanjska hiša K+P+M, ki je dograjena do III. gradbene faze in je stara približno 10 let. Pri nepremičninah je vknjižena
zastavna pravica za zavarovanje denarne
terjatve v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Ljubljani, ki bo
poplačana iz kupnine tako, da bo kupec po
plačilu kupnine prejel nepremičnino prosto
navedenega bremena.
3. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnin: 20,200.000 SIT (84.239 € – preračunano po centralnem paritetnem tečaju – 1 EUR
= 239,640 SIT).
4. Nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno, prodajata pa se obe
nepremičnini skupaj kot celota, tako da delitev ponudb na posamezno nepremičnino
ali parc. št. ni mogoča. Interesenti si lahko
nepremičnini pred oddajo ponudbe ogledajo po predhodnem dogovoru s prodajalcem
(Andrej Poljanšek).
5. Ponudba mora vsebovati ponujeno
ceno najmanj v višini izklicne cene, izraženo s točno določenim zneskom v slovenskih
tolarjih (SIT) (preračunano v evre po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640
SIT), podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe), davčno številko oziroma identifikacijsko

številko ponudnika, EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
dokazilo o plačani varščini ter številko trankascijskega računa in naziv banke za vračilo
varščine.
6. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino kot garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT na račun Občine Žiri št. 01347-0100007346. Neuspelim
ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu
ponudniku pa bo vračunana v kupnino.
7. Rok za predložitev ponudb je 19. 6.
2006 do 14. ure. Ponudb, ki bodo na sedež
občine prispeli po tem roku, komisija ne bo
upoštevala in jih bo neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe pošljite po pošti na naslov
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri ali
oddajte osebno v sprejemni pisarni Občine
Žiri na Loški cesti 1, I. nadstropje, v zaprti
ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – prodaja
nepremičnin 1009/2 in 44.S k.o. Vrsnik II«.
8. Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
9. Vsi stroški, davščine in dajatve v zvezi z vknjižbo lastninske pravice bremenijo
kupca.
10. Javno odpiranje ponudb bo 19. 6.
2006, ob 14.30 uri, v sejni sobi Občine Žiri,
Loška cesta 1, Žiri.
11. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
12. Občina Žiri si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov.
13. Izbrani ponudnik je kot kupec dolžan
z Občino Žiri skleniti prodajno pogodbo v
roku 8 dni od obvestila o izboru in poziva k
sklenitvi pogodbe. Če se izbrani ponudnik
pozivu k podpisu pogodbe ne odzove in ne
sklene pogodbe v postavljenem roku, se
šteje, da je od pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Občine Žiri. Kupec mora
plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od
podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru
lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre, znesek varščine pa obdrži.
14. Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik
od 8. do 15. ure pri Občini Žiri. Kontaktna
oseba je Andrej Poljanšek (04/50-50-712 ali
041/589-860).
Občina Žiri
Št. 352-2-0013/2006-502
Ob-15333/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 18 v IV. nadstropju
stanovanjske stavbe, Javornik 51, Ravne na
Koroškem v skupni izmeri prodajne površine
57,41 m2 oziroma skupne stanov. površine v
izmeri 60,67 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
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Klet:
IV. nadstropje:
– soba
– soba
– kuhinja
– kopalnica
z WC
– predsoba
– loža
Skupaj

Prodajna
Skupna
površina stanovanjska
površina
2,04 m2
4,08 m2
11,80 m2
17,92 m2
10,74 m2
3,90 m2

11,80 m2
17,92 m2
10,74 m2
3,90 m2

7,37 m2
3,64 m2
57,41 m2

7,37 m2
4,86 m2
60,67 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 7,448.093 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 51 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu po
godbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje, imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
PPN 60/2006
Ob-15501/06
Dne 3. 4. 2006 se je s sklepom, opr. št.
PPN 60/2006, Okrožnega sodišča v Ljubljani, začel postopek prisilne poravnave nad
družbo Ilir, d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. V načrtu finančne reorganizacije bo
družba Ilir, d.o.o., navadne upnike razvrstila

predvidoma v dva razreda, in sicer bodo
v en razred vključeni upniki, za katere se
predvideva konverzija terjatev v prednostni
delež družbe, v drugi razred pa upniki, za
katere se predvideva poplačilo v višini 20%
v roku enega leta po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi.
Podjetje Ilir, d.o.o., zaradi načela enakopravnega obravnavanja upnikov v postopku
prisilne poravnave, poziva vse upnike, da
konvertirajo svoje terjatve v prednostni delež družbe.
Izjavo za pripravljenost konverzije terjatev pošljite na zgornji naslov podjetja najkasneje do 5. 6. 2006.
Igor Kogej, direktor
Ob-15529/06
Stečajni dolžnik GIDAR DENT d.o.o. v
stečaju, Vojkovo nabrežje 23, Koper, MŠ:
5381665, prodaja premično premoženje na
podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Kopru, Opr st. St 42/2005 z
dne 26. 5. 2006
z javnim zbiranjem pisnih ponudb
Prodaja se premoženje stečajnega
dolžnika »osnovna sredstva in zaloge zobozdravstvene opreme« po izklicni ceni
360.083 SIT za celotno premoženje oziroma za posamezne stvari po likvidacijski
vrednosti posamezne stvari po seznamu,
ki je na ogled pri stečajni upraviteljici in
objavljen na oglasni deski Okrožnega sodišča v Kopru.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja
ponudb.
Rok za zbiranje pisnih ponudb je do
vključno 6. 6. 2006 do 12. ure.
Prednost pri izbiri ima kupec, ki da ponudbo za nakup celotnega premoženja.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati naziv kupca, njegov točen
naslov, ponujeni znesek in ponudba mora
biti podpisana s strani pooblaščene osebe
za zastopanje.
Na zaprti ovojnici mora biti oznaka » ne
odpiraj – »javno zbiranje ponudb«.
Ponudba mora prispeti na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9 Koper, St
42/2005.
Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba,
oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik fizična oseba ter notarsko overjena
izjava, da kupec ni oseba iz 153. člena
ZPPSL.
Ponudniki morajo plačati varščino v
višini 10% od izklicne cene, ki se vplača
na poslovni račun stečajnega dolžnika št.
03135-1000385575 pri SKB banki d.d. Ljubljana, najkasneje do zadnjega roka za zbiranje ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa
vrnjena v 5 dneh po končanem naroku za
odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov, oziroma
bodo nepravočasne, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo
ponudniku vrnila.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne in
pravne napake.
V Izklicni (prodajni) cena ni vključen davek na dodano vrednost.
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Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 5 dni po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 15 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača
v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti
del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega
odstopa od nakupa.
Kupljeno blago se bo kupcu izročilo v last
in posest po plačilu celotne kupnine.
Odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2006 ob
13. uri na Okrožnem sodišču v Kopru, Ferrarska 9, Koper, v sobi št. 316/III.
Za vse informacije in dogovore glede
ogleda blaga, kličite na tel. 01/436-00-00 ali
GSM 041/617-582 med 9. in 13. uro dopoldne, od ponedeljka do petka.
Stečajna upraviteljica
Melita Butara

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-22/2006/7
Ob-15546/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 31, kjer je vpisana politična
stranka Komunistična partija Slovenije, s
kratico imena KPS ter s sedežem v Lescah,
Železniška 8, vpiše sprememba statuta in
sedeža v: Ljubljana, Tržaška 2.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-5/2006
Ob-15343/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap. št. 13,
kamor je vpisan Sindikat Zavoda Osnovna
šola Jurovski Dol, s sedežem Jurovski
Dol 13, 2223 Jurovski Dol, se z dnem
24. 5. 2006 vpiše sprememba imena sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
JVIZ OŠ Sv. Jurij, Jurovski Dol.
2. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije JVIZ OŠ
Sv. Jurij, Jurovski Dol, sprejeta na zboru sindikata dne 16. 5. 2006, se hranijo pri Upravni enoti Lenart.
3. Za identifikacijo se uporabi matična
številka 2184125.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba SDGZ Občine Lenart št.
005-18/93 z dne 26. 4. 1993.
Št. 101-4/2006
Ob-15371/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap.
št. 10, kamor je vpisan Sindikat Zavoda
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Osnovna šola Benedikt, se z dnem 24. 5.
2006 vpiše sprememba imena in sedeža
sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Benedikt.
Sedež sindikata: Šolska ulica 2, 2234
Benedikt.
2. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Benedikt, sprejeta na zboru sindikata
dne 5. 5. 2006, se hranijo pri Upravni enoti
Lenart.
3. Za identifikacijo se uporabi matična
številka 2184028.4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se nadomesti odločba SDGZ
Občine Lenart št. 005-21/93 z dne 26. 4.
1993.
Št. 101-3/2006

Ob-15372/06

1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap. št. 14,
kamor je vpisan Sindikat Zavoda Osnovna
šola Gradišče, se z dnem 24. 5. 2006 vpiše sprememba imena sindikata in sedeža
sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Sv. Trojica.
Sedež sindikata: Meznaričeva ulica 1,
2235 Sv. Trojica.
2. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Sv. Trojica, sprejeta na zboru sindikata
dne 5. 5. 2006, se hranijo pri Upravni enoti
Lenart.
3. Za identifikacijo se uporabi matična
števila 2184087.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba SDGZ Občine Lenart št.
005-19/93 z dne 26. 4. 1993.
Št. 101-4/2006

Ob-15373/06

1. Pravila sindikata z imenom Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije, Območna enota Ljubljana 10, Cesta Andreja
Bitenca 122, Ljubljana, se z dnem 5. 5.
2006 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška, pod zaporedno št. 180.
Št. 101-3/2006-3

Ob-15374/06

Iz evidence statutov sindikatov, ki se hrani na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno številko 3 z datumom vpisa 24. 5.
1993, izbriše sindikat z nazivom: Kmetijska
zadruga Dol, Sindikat delavcev ABC Pomurke – Kmetijsko gozdarske zadruge
Dol pri Hrastniku s sedežem na Dolu pri
Hrastniku.
Št. 101-2/2006-241

Ob-15375/06

V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Šentjur pri Celju, se pri zaporedni številki 13, kjer so vpisana Pravila
sindikata Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, sindikat delavcev v vzgojnoizobraževalni dejavnosti Slovenije, Sindikat Osnovne šole Slivnica pri Celju, s
sedežem na naslovu Gorica pri Slivnici 61,
3263 Gorica pri Slivnici; matično številko
5175658 ter davčno št. 41512995, vpiše
naslednja sprememba:
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1. Sprememba imena sindikata; Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, sindikat delavcev v vzgojno-izobraževalni dejavnosti
Slovenije, Sindikat Osnovne šole Slivnica
pri Celju se preimenuje v Sindikat vzgoje,
izobraževanja znanosti in kulture Slovenije
zavoda Osnovne šole Slivnica pri Celju, s
skrajšanim imenom Sindiakt osnovne šole
Slivnica pri Celju.
2. Z dnem izdaje te odločbe se sprejmejo v hrambo Pravila z nazivom: Pravila
sindikata zavoda Osnovne šole Slivnica pri
Celju, Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri
Slivnici z dne 23. 2. 2006.
3. Zrambo Pravil in spremembo imena
sindikata je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, Matjaž Zendzianowsky.
4. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.
Št. 4/31-101-2/2006-1
Ob-15376/06
Statut Pokrajinske zveze sindikatov
vseh glasbenikov Slovenije OE Štajerska
- Maribor 20, Ljubljanska cesta 25, 2310
Slovenska Bistrica, matična številka PRS
2112540, ki je bil sprejet na Ustanovni skupščini OE Štajerska - Maribor 20 ZSVGS dne
20. 4. 2006 ob 19. uri, se hrani pri Upravni
enoti Slovenska Bistrica pod zaporedno številko 02 z dne 8. 5. 2006.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-45/2006-3
Ob-15340/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 23. 5. 2006
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 99/04; ZPOmK) odločil, da priglašena
koncentracija družb Schefenacker AG,
Alfred-Schefenacker-Strasse 1, D-71409
Schwaikheim, Nemčija, in Alfred Engelmann Holding GmbH, Am Krähenberg 3,
D-30900 Wedemark, Nemčija, ni podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK s področja avtomobilske industrije naj bi nastala s
kombiniranim nakupom deležev in sredstev
družb skupine Engelmann s strani družbe
Schefenacker AG, na podlagi katerega naj
bi Schefenacker prevzel operativne posle
družb skupine Engelmann in s tem nad temi
podjetji oziroma njihovimi deli pridobil odločilni vpliv.
Urad je ugotovil, da obravnavana transakcija sicer predstavlja koncentracijo v
smislu določb ZPOmK, vendar glede na
to, da prevzeto in z njim povezana podjetja
na območju Republike Slovenije nimajo nikakršnih aktivnosti, s koncentracijo ne prihaja do strukturnih sprememb na relevantnem trgu, zato koncentracija ni podrejena
določilom ZPOmK. Nevarnost ustvarjanja
oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence
na območju Republike Slovenije, v takšnih
primerih namreč po ugotovitvah Urada ne

obstaja. Urad je zato v skladu z drugim odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o
ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena
določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu o
poštnih storitvah
Ob-15704/06
Popravek
Objava naročnika Gorenje gospodinjski
aparati, d.d., Ob-13822/06, je bila v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
objavljena pod napačno rubriko Objave po
Zakonu o poštnih storitvah, pravilna rubrika
pa je Objave gospodarskih družb.
Uredništvo

Objave
gospodarskih družb
Ob-15701/06
Popravek
Objava naročnika Gorenje gospodinjski
aprati, d.d., Ob-13822/06, je bila v Uradnem
listu RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006, objavljena
pod napačno rubriko Objave po Zakonu o
poštnih storitvah, pravilna rubrika pa je Objave gospodarskih družb.
Uredništvo
Ob-15427/06
Direktor družbe Goya-Company, tenis,
gostinstvo in trgovina, d.o.o. (v nadaljevanu:
Goya-Company, d.o.o.) na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 30. 5. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča na Ptuju predložen
Delitveni načrt Goya-Company, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Goya-Company,
d.o.o. Hajdina, Hajdoše 109b, je od objave
tega obvestila do dneva skupščine, ki bo
odločal o soglasju k delitvi, v ačsu od 8. do
12. ure na vpogled:
– Delitveni načrt Goya-Company, d.o.o.,
– letno poročilo družbe Goya-Company,
d.o.o. za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor Goya-Company, d.o.o. razložil
Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave Delitvenega načrta do dneva
odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
Goya-Company, d.o.o.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št.

Sklici skupščin
Ob-15559/06

Ob-15370/06
Podjetje Miton d.o.o., Veliki Gaber 67,
8213 Veliki Gaber objavlja zmanjšanje kapitala zaradi izstopa družbenika iz 8,078.107
SIT na 4,039.053,50 SIT.
Miton d.o.o.
Veliki Gaber
direktor
Bernarda Predalič Hočevar

V sklicu 12. skupščine Telekoma Slovenije, d.d., objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 55 z dne 26. 5. 2006, Ob-14688/06, je
pravilna ura sklica skupščine ob 14. uri.
Uredništvo

Razširitev dnevnega reda

Popravek

Ob-15591/06
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
Ljubljana, Vilharjeva 16a, uprava objavlja
razširitev dnevnega reda 13. seje skupščine
družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana
d.d., ki bo dne 22. 6. 2006.
Uprava družbe je v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list
RS, št. 42/06) in statutom družbe sklicala
skupščino družbe, ki bo 22. junija 2006 na
sedežu družbe. Sklic skupščine z dnevnim
redom je bil objavljen dne 19. 5. 2006 v Uradnem listu RS, št. 51-52/2006.
Uprava SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.. sporoča vsem delničarjem razširitev
dnevnega reda 13. redne seje skupščine
družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana
d.d. z dodatnima točkama dnevnega reda,
in sicer:
Točka 4: Uvedba kosovnih delnic in sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
v zvezi z uvedbo kosovnih delnic ter predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
4.1. V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
Po predlogu uprave.
4.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.4. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06) pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v eure po tečaju
zamenjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji EUR prenesejo v
breme rezerv.
4.5. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 4.4. te
točke dnevnega reda.
Točka 5: Določitev sejnine članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Določi se sejnina za predsednika nadzornega sveta v višini 200,00 EUR neto in za
člane nadzornega sveta 100,00 EUR neto za
posamezno sejo nadzornega sveta družbe.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor družbe:
Dušan Zajc, univ. dipl. inž.

Popravek

Ob-15761/06
K sklicu 10. redne skupščine družbe Tekol, d.d., objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 55 z dne 26. 5. 2006, Ob-14617/06, se
pri 3. točki dnevnega reda uvrsti manjkajoči
zadnji odstavek, ki pravilno glasi:
Izplačilo dividend pripada lastnikom
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan zasedanja skupščine dne
26. 6. 2006. Izplačila se izvršijo do 31. 12.
2006.
Uredništvo
Ob-15358/06
Popravek
V sklicu za 7. sejo skupščine delničarjev
Koroške banke d.d. Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51-52 z dne
19. 5. 2006, se v predlogu sklepa pod zap. št.
5, točka 1 sklepa dopolni in pravilno glasi:
»Skupščina Koroške banke d.d,skupine
NLB sprejema predlog, da del zadržanega
dobička, ki izhaja iz prehoda uporabe slovenskih računovodskih standardov (SRS)
na mednarodne standarde računovodskega
poročanja (MSRP) na dan 1. 1. 2006 v višini
2.300,000.000 SIT ne bo predmet razdelitve in bo še naprej sestavina temeljnega
kapitala.«
Koroška banka d.d. Slovenj Gradec
Popravek

Ob-15524/06

V sklicu 3. redne skupščine družbe
Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/06 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14490/06, se v 6. točki dnevnega reda
letnica spremeni v 2006, datum prispetja
pravočasnih prijav udeležbe pa spremeni,
tako da se stavek glasi: Prijava udeležbe je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
vključno dne 23. 6. 2006.
Gradis skupina G d.d.
Uprava družbe
Popravek

Ob-15905/06

Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4, je
uprava družbe dne 12. 5. 2006 v Uradnem
listu RS in dnevniku Delo objavila sklic 13.
skupščine družbe Iskraemeco, d.d., Kranj, ki
bo v torek, 13. 6. 2006 ob 12. uri v Kranju,
Savska loka 1.
Pri objavi teksta je prišlo do napake pri
navedbi datuma vpisa delničarja v delniško
knjigo, od katerega je odvisna pravica do
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udeležbe delničarjev na 13. skupščini družbe. V objavi sklica skupščine je bil napačno
naveden datum »7. 6. 2006«, pravilni datum
pa je »12. 6. 2006«.
Iskraemeco, d.d. Kranj
Karl Rozman
predsednik uprave
Ob-15324/06
Na podlagi 8.3. točke Statuta delniške
družbe MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe MITOL, tovarna lepil,
d.d., Sežana,
ki bo v petek 7. julija 2006 ob 15. uri v
sejni sobi podjetja MITOL v Sežani, Partizanska cesta 78.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 14.30. in 14.55.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za člane delovnih teles skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: mag. Jožko
Čuk,
– verifikacijska komisija: Nataša Sever
Božeglav in Darko Grmek,
– notar: Milan Mesar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: Sprejme se predlagani
dnevni red.
4. a) Predložitev letnega poročila družbe MITOL d.d., Sežana in skupine MITOL
za leto 2005 z mnenji revizorja in predložitev pisnega poročila nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta in s
sprejemom letnega poročila družbe Mitol
in letnega poročila skupine MITOL za leto
2005 ter s stališčem nadzornega sveta do
revizijskih poročil.
4. b) Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2005,
441,319.867,78 SIT, ki se uporabi za naslednje namene:
– 79,234.560 SIT prenesenega čistega
dobička iz let 1998, 2000 in del iz leta 2002
se nameni za dividende, in sicer 120 SIT
bruto na delnico,
– 355,375.307,78 SIT prenesenega dobička iz let 2002, 2003, 2004 in preostanek
čistega dobička leta 2005 se ne razporedi,
– 1,600.000 SIT prenesenega čistega
dobička iz leta 1998 se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta,
– 5,110.000 SIT prenesenega čistega
dobička iz leta 1998 se izplača kot nagrada
upravi in delavcem s posebnimi pooblastili.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
kot lastniki delnic vknjižen pri KDD-Centralni
klirinško depotni družbi na dan 11. 7. 2006.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje
razrešnico.
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5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
leto 2006 imenuje Revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana. V primeru da bo imenovana revizijska družba med letom bistveno spremenila
pogoje izvedbe revizije, skupščina pooblašča nadzorni svet za imenovanje drugega
revizorja.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
a) Točka 3.1. Statuta družbe MITOL
d.d., Sežana z dne 30. 5. 2003, se spremeni tako, da se po novem glasi: »Osnovni
kapital družbe, ki znaša 687,627.000 SIT
je razdeljen na 687.627 navadnih imenskih
kosovnih delnic.«
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe MITOL, da uskladi besedilo statuta z
veljavno sprejetimi spremembami statuta in
z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute,
opravi preračun osnovnega kapitala v evre.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
ter besedilo predlaganih sprememb statuta
z utemeljitvijo, je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe na Partizanski cesti
78, 6210 Sežana, v splošno kadrovskem
sektorju in v tajništvu vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Besedilo sprememb statuta
z utemeljitvijo je objavljeno tudi na spletni
strani družbe na naslovu www.mitol.si.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni
po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Glasovalne pravice lahko uresničujejo tisti delničarji družbe (sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku),
ki bodo na dan 30. 6. 2006 kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD in ki se bodo najkasneje
do vključno 4. 7. 2006 pisno prijavili tako,
da njihova prijava prispe na sedež družbe
tega dne.
Način glasovanja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 7. 7. 2006 ob 16 uri na istem kraju ne
glede na število prisotnih delnic.
MITOL d.d., Sežana
direktor
Št. 2
Ob-15344/06
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica, Cesta
2. grupe odredov 15, predsednik uprave
družbe sklicuje
12. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 7. 7. 2006 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2.
grupe odredov 15.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Sklicatelj skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna, ter lahko veljavno odloča o
predlaganih sklepih:
– za predsednika skupščine se izvoli
Jože Novak,
– za preštevalca glasov se imenujeta Bojana Gliha, Damjan Mohar,
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– sklicatelj ugotovi, da je prisoten notar
Marjan Kotar,
– zapisnikar Katja Mišmaš.
2. Seznanitev delničarjev družbe s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica
za leto 2005, z revizorjevim poročilom in
poslovnim poročilom predsednika uprave,
ter razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa:
2.1 Delničarji so seznanjeni s poročili
nadzornega sveta, revizorjevim poročilom,
poslovnim poročilom predsednika uprave in
rezultati poslovanja družbe v letu 2005.
2.2. Čisti dobiček v višini 2,855.000 SIT
se razporedi
– 2,8 mio SIT za kritje umika lastnih delnic iz sklada,
– 55.000 SIT za oblikovanje zakonskih
rezerv po členu 60/4 ZGD.
2.3 Skupščina podeljuje predsedniku
uprave družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Poročilo predsednika uprave o skladu
lastnih delnic družbe.
3.1 Družba ima 3104 navadnih delnic v
skladu lastnih delnic družbe.
3.2 Sklep enajste skupščine družbe z
dne 30. 8. 2005 pod točko pet dnevnega
reda ni bil realiziran, da se 272 navadnih
delnic odsvoji iz sklada za odpravnine delavcem, ki bodo odšli v pokoj. Delavci ponudbe niso sprejeli.
3.3 Na podlagi sklepa enajste redne
skupščine družbe točka pet in ZGD 243. člen
drugi odstavek je predsednik uprave ponudil zaposlenim delavcem družbe v prodajo
navadne delnice, ki presegajo sklad lastnih
delnic več kot 10%. Objava ponudbe je bila
na oglasni deski 30 dni. Zanimanje za nakup
navadnih delnic ni izkazal nihče.
Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
s poročilom predsednika uprave o stanju
sklada lastnih delnic družbe.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 90,400.000 SIT se zmanjša z umikom 280 lastnih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT za delnico, ki jih je družba
pridobila kot lastne delnice, torej v skupni
nominalni vrednosti 2,800.000 SIT. Umik
delnic se izvede v breme čistega dobička iz
leta 2005. V kapitalske rezerve se odvede
znesek 2,800.000 SIT. Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic se zmanjša osnovni kapital iz 90,400.000 SIT na
87,600.000 SIT. Osnovni kapital se zmanjša
z dnem vpisa sklepa v sodni register.
5. Imenovanje revizorja na predlog nadzornega sveta za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog predsednika
nadzornega sveta se za revidiranje letnega
poročila za leto 2006 imenuje revizor Dinamic d.o.o. Novo mesto.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
7. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo najmanj tri dni pred skupščino. Pred zasedanjem skupščine se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Nasprotni predlogi delničarjev so
pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
na sedežu uprave družbe. Če skupščina ob

napovedanem dnevu in uri ne bo sklepčna
(prvi sklic) bo pričela z delom uro kasneje,
na istem mestu in enakim dnevnim redom,
ne glede na zastopanost kapitala (drugi
sklic). Gradivo za skupščino je na vpogled
delničarjem pri predsedniku uprave družbe
vsak delovnik od 7. do 10. ure.
TRAIG d.d.
predsednik uprave
Štefan Lazar, univ. dipl. ekon.
Ob-15345/06
Na podlagi pooblastila iz sklepa Višjega
sodišča v Ljubljani opr. št. I Cpg 183/2006 z
dne 28. 3. 2006, prejetega 8. 5. 2006, delničarji družbe EMONA Blagovnica Bežigrad
d.d., Dunajska 49, Ljubljana (v nadaljevanju
imenovana kot: delniška družba):
1. Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13,
Mengeš,
2. Mladinski servis Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 5, Kranj,
3. Beton Martina, Hotemaže 70, Hotemaže,
4. Beton Tanja, Hotemaže 70, Hotemaže,
5. Beton Gorazd, Hotemaže 70, Hotemaže,
ki so imetniki 13,71% deleža v osnovnem
kapitalu, na podlagi tretjega odstavka 296.
člena v zvezi z 295. členom ZGD in točko
E.c. Statuta delniške družbe, sklicujemo
skupščino delničarjev
družbe EMONA Blagovnica Bežigrad
d.d., Dunajska 49, Ljubljana,
ki bo v torek dne 4. julija 2006 ob 8. uri
v poslovnih prostorih delniške družbe na
naslovu Dunajska 49, Ljubljana.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina delniške
družbe sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Marjan Sušnik.
Za preštevalca glasov se imenujeta dva
izmed prisotnih delničarjev.
Za sestavo zapisnika delniške družbe
se določi notarka Nataša Erjavec,Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
delniške družbe v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov delniške družbe v zadnjih petih letih
se imenuje Deloitte&Touche, Dunajska 9,
Ljubljana.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev dveh novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: pred potekom mandata
se razrešita s strani delničarjev izvoljena
člana nadzornega sveta Kolenc Anton in
Šubic Drago.
Predlog sklepa: za predstavnika delničarjev v nadzornem svetu se izvolita Beton
Peter in Gričar Irena.
Gradivo za 2. točko dnevnega reda z
razlogi za imenovanje izrednega revizorja
skladno s prvim odstavkom 67. člena Zakona o prevzemih skupaj s sklepom Višjega
sodišča v Ljubljani opr. št. I Cpg 183/2006 z
dne 28. 3. 2006 in celotnim spisom opr. št.
Ng 43/2005, se nahajajo v tajništvu uprave
delniške družbe in so na voljo vsak delavnik
od 9. do 12. ure ali pa pri pooblaščencu
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sklicateljev odvetniku Marjan Sušniku, Nazorjeva 10, Ljubljana (v nadaljevanju imenovan kot: pooblaščenec sklicateljev) ob
istem času.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vpisani v delniško
knjigo in so svojo udeležbo na skupščini
pisno ali osebno prijavili delniški družbi in
pooblaščencu sklicateljev najmanj tri delovne dni pred zasedanjem skupščine z
navedbo skupnega števila delnic in ostanejo vpisani kot imetniki delnic do začetka
skupščine. Prijava se šteje pravočasno, če
je med dnevom, ko delniška družba in pooblaščenec sklicateljev prejmeta prijavo in
dnevom zasedanja skupščine najmanj tri
delovne dni, pri čemer se dan zasedanja
skupščine ne upošteva.
Delničarji morajo pred skupščino izkazati svojo identiteto z osebnim dokumentom.
Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenci
delničarjev, ki morajo imeti pisno pooblastilo
in ftk osebnega dokumenta delničarja. Zakoniti zastopniki pravnih oseb pa se morajo
izkazati tudi s potrjenim izpiskom iz sodnega
registra in osebnim dokumentom.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence se prosi, da na skupščino pridejo 15 minut pred zasedanjem zaradi evidentiranja
prisotnosti in prevzema glasovnic.
Delničarji – sklicatelji skupščine:
Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, Mengeš
Mladinski servis Kranj, d.o.o.,
Stritarjeva ulica 5, Kranj
Beton Martina, Hotemaže 70, Hotemaže
Beton Tanja, Hotemaže 70, Hotemaže
Beton Gorazd, Hotemaže 70, Hotemaže

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Nove KBM d.d. sprejme predlog, da zadržani dobiček v višini 11.101,922.701,59
tolarjev, nastal zaradi prehoda na Mednarodne standarde računovodskega poročanja, ostaja sestavina temeljnega kapitala in
ne bo predmet razdelitve med delničarje ali
druge osebe.
6. Predlog sprememb statuta, uvedba
kosovnih delnic ter pooblastilo nadzornemu svetu o uskladitvi statuta glede zneska
osnovnega kapitala preračunanega iz tolarjev v evre.
Predlog sklepov:
1. Skupščina banke sprejme predlagane
spremembe statuta Nove KBM d.d. in soglaša z uvedbo kosovnih delnic.
2. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih in druge zneske v
tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v
evre po tečaju zamenjave in v skladu s tem
uskladi besedilo statuta.
7. Določitev višine nadomestila za člane
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Članom nadzornega sveta se za
opravljanje funkcije od 1. 7. 2006 zagotovi plačilo v višini 10.000 EUR bruto letno.
Predsedniku nadzornega sveta se za opravljanje njegove funkcije zagotovi plačilo v
višini 17.000 EUR bruto letno. Predsednik
in člani nadzornega sveta prejemajo plačilo
v mesečnih obrokih, dokler opravljajo svojo
funkcijo, ki znaša eno dvanajstino določenega letnega zneska.
2. Člani odborov nadzornega sveta za
svoje delo prejmejo plačilo v višini 50% plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke.
3. Poleg plačila za opravljanje funkcije
predsednik in člani nadzornega sveta za
udeležbo na seji prejemajo sejnino v skladu s sklepom 7. seje skupščine z dne 9. 7.
2002.
8. Predlog imenovanja pooblaščenega
revizorja Nove KBM d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina banke na predlog nadzornega sveta Nove KBM d.d. za
pooblaščenega revizorja Nove KBM d.d. za
leto 2006 imenuje revizorsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banke.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri upravi banke vsaj
tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
od 5. junija 2006 dalje do dneva skupščine
v tajništvu banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, V. nadstropje.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič
predsednik
Manja Skernišak
članica
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Ob-15346/06

12. skupščina
delničarjev Remont d.d.,
ki bo v ponedeljek, 3. julija 2006 ob 12.
uri v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi
30 v Celju.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: sprejme se Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu
za poslovno leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v
minulem letu v predlagani višini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo
za leto 2006 se imenuje revizijska družba
»Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.«, Ljubljana.

6. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2006.
Skupščino se seznani z letnim načrtom
družbe za leto 2006.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Remont d.d.
uprava
Ob-15347/06
V skladu s 27. členom Statuta Nove KBM
d.d. Maribor, sklicuje uprava banke
14. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,
ki bo potekala v torek, dne 4. julija 2006,
ob 12. uri v prostorih Nove KBM d.d. v Mariboru, Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje, sejna
soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Friderik Bukovič iz Maribora.
2. Izvolitev delovnih teles:
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine mag. Daniela Blejca,
– za preštevalca glasov Maksimiljana Judra in Marijano Hunjadi.
3. Seznanitev s poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2005 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Nove KBM
d.d. in Letnim poročilom skupine Nove KBM
d.d. za leto 2005 s poročilom revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
Nove KBM d.d. in Letnega poročila skupine
Nove KBM d.d. za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s predloženim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2005 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Nove KBM
d.d. in Letnim poročilom skupine Nove KBM
d.d. za leto 2005 s poročilom revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
Nove KBM d.d. in Letnega poročila skupine
Nove KBM d.d. za leto 2005.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2005 s predlogom podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM
d.d. za poslovno leto 2005.
Predlog sklepov:
1. Na podlagi predloga uprave banke in
nadzornega sveta banke bilančni dobiček za
leto 2005 v višini 1.195,219.699,36 tolarjev
ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
2. Skupščina Nove KBM d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
Nove KBM d.d. za poslovno leto 2005.
5. Predlog zadržanja dobička, nastalega
zaradi prehoda na MSRP
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Ob-15348/06
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta družbe GRADIS Gradbeno podjetje GRADNJE
PTUJ d.d., Dornavska cesta 6/A, 2250 Ptuj
sklicuje uprava družbe
11. sejo skupščine
GRADIS Gradbeno podjetje GRADNJE
PTUJ d.d.,
ki bo v torek, dne 4. 7. 2006 s pričetkom
ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju, Dornavska cesta 6/A, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Milan Hebar, za preštevalki glasov pa Daniela Žvarc in Martina Hameršak, obe delavki
GRADIS GP GRADNJE PTUJ d.d.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave, z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2005.
2.2. Bilančni dobiček, ki po stanju na
dan 31. 12. 2005 znaša 197.306.200 SIT
(od tega 121.037.215 SIT v letu 2005 in
76.268.985 SIT pa preneseni iz prejšnjih
let) se nameni:
a) del bilančnega dobička v znesku
9,689.600 SIT bruto se razdeli delničarjem
tako, da znaša bruto dividenda 100 SIT na
delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki
so na dan 30. 6. 2006 vknjiženi kot imetniki
delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
Dividende se izplačajo v roku do 90 dni
od dneva skupščine. Za namen izplačila dividend bo družba porabila del sredstev prenesenega dobička iz leta 1999;
b) del bilančnega dobička v znesku
11,620.638 SIT se razporedi v rezerve za
lastne deleže. Za ta namen se uporabi preostali del sredstev prenesenega dobička iz
leta 1999;
c) o preostalem delu bilančnega dobička
v znesku 175,995.932 SIT bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2005 ter se jima
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2006
imenuje revizijska hiša Revizija d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini (osebno ali s pisnim pooblastilom
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev) na sedežu družbe – tajništvu,
najkasneje 3 dni pred skupščino (do 30. 6.
2006).
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Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
v istem roku (do 30. 6. 2006) poslati tudi s
priporočeno pošto.
Delničarji, ki ne bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli sodelovati na skupščini!
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred
pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
pri Ferčič Ines vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine dalje, in sicer med 8. in
9. uro (tel. 02/787-58-01).
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure, ko
je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih delničarjev oziroma odstotek zastopanih delnic.
GRADIS GRADNJE PTUJ d.d.
uprava
Ob-15349/06
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v torek, dne 4. 7. 2006 ob 11. uri na
sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Janez
Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita
Tomaž Medja in Janez Lotrič.
Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2005.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček v
višini 338,604.774,40 SIT razporeja za:
– izplačilo dividend delničarjem v višini
44,140.220 SIT, kar znaša 115 SIT bruto na
delnico. Do dividend so upravičeni delničarji
vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine. Dividenda se izplača v roku
90 dni od sprejema tega sklepa;
– izplačilo nagrade upravi in članom nadzornega sveta v višini bruto 3,300.000 SIT;
Dividende in nagrade upravi ter nadzornemu svetu se izplačajo iz dobička ustvarjenega v letu 2000 in delno iz dobička ustvarjenega v letu 2001.
– preostanek bilančnega dobička v višini
291,164.554,40 SIT se prenese za uporabo
v naslednjih letih.

Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v letu 2005.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2006
imenuje LM Veritas d.o.o. iz Ljubljane.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe statuta družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje imenuje za člane
nadzornega sveta:
1. Dejan Jojić,
2. Dušan Mikuš,
3. Miran Zlobec.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev, ki ga
je v nadzorni svet imenoval svet delavcev.
Štiriletni mandat izvoljenih članov nadzornega sveta prične teči z dnem imenovanja na skupščini.
6. Uporaba mednarodnih računovodskih
standardov.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se od 1. 1. 2006 dalje
računovodska poročila družbe sestavljajo v
skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
7. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se osnovni kapital, ki znaša 771,662.000
SIT in je razdeljen na 385.831 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
2.000 SIT, na novo razdeli na kosovne imenske delnice.
Delnice družbe Alpetour Potovalna agencija d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in
sicer tako, da na mesto ene navadne delnice stopi ena kosovna imenska delnica.
8. Preračun osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina pooblašča
nadzorni svet, da pod pogojem uvedbe
eura, v statutu vsebovane zneske v tolarjih
z dnem uvedbe eura preračuna v eure po
tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled vključno z letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom ter predlogom sprememb statuta
z utemeljitvijo, v tajništvu uprave družbe,
Mirka Vadnova 8, Kranj, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 27. 6. 2006 in ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter
s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi
udeležencev.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov
družbe.

57 / 2. 6. 2006 /

4357

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija
uprava družbe

sov ter predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Seji prisostvuje vabljena notarka Eva
Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2005
308,887.075,49 SIT. Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za:
– Izplačilo dividend delničarjem v znesku
26,976.360 SIT, kar znaša bruto 820 SIT na
delnico. Dividenda se izplača delničarjem,
vpisanim v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine.
– Izplačilo udeležbe na dobičku upravi v
znesku 4,000.000 SIT in članom nadzornega sveta v bruto znesku 2,400.000 SIT.
– Preostali del bilančnega dobička v višini 275,510.715,49 SIT pa se kot preneseni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Za izplačilo pod prvo in drugo alineo točke a) se uporabi dobiček iz leta 2002 in
2003. Dividende ter udeležba na dobičku
nadzornemu svetu in upravi se izplača v
roku 60 dni po sprejetju sklepa na skupščini.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2005.
4. Informacija o poslovanju z lastnimi
delnicami.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2005 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je na vpogled vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na sedežu družbe Avrigo d.d. v
Novi Gorici na Kidričevi 20, od dneva objave
dnevnega reda do seje skupščine.
Dodatni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, z obrazložitvijo, oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v KDD in ostanejo vpisani do konca
seje skupščine in najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem
roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Avrigo d.d. Nova Gorica
uprava-direktor
Aleš Hrast, univ. dipl. ek.

Ob-15350/06
Na podlagi Č. točke šestega poglavja
statuta delniške družbe SGP KOGRADIGEM Dravograd, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
9. sejo skupščine
delniške družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd, d.d.,
ki bo v četrtek, 6. 7. 2006, ob 12. uri na
sedežu družbe SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Nataša Domej,
ter preštevalki glasov Marijana Lupuh in Rebeka Pušnik. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d. za
poslovno leto 2005 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2005; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila, s
stališčem do revizijskih poročil in o načinu
in obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2005; razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd, d.d. se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe za poslovno leto
2005 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2005.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe SGP KOGRADIGEM Dravograd, d.d. med poslovnim letom
2005.
V skladu z 294. členom ZGD skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d. v poslovnem letu 2005 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina soglaša, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2005 v višini 87,284.810,92 SIT
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 2006 revizijsko družbo EVRO VALUTA
družba za revizijo, d.o.o., Cesta k Tamu 9,
Maribor.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino v
imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki
mora biti priloženo prijavi za skupščino, ki
se dostavi najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje
drugi sklic zasedanja skupščine istega dne
ob 12.30 z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2005, revidirane
računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskih poročil in o načinu ter obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2005 je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu družbe SGP
KOGRAD-IGEM Dravograd d.d., Selovec
83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, vsak delavnik med 9. in 12. uro od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
Št. 18/06
Ob-15351/06
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava
sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 4. 7. 2006 ob 12. uri na sedežu
družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in preštevalko gla-
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Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 41. členom
Statuta TALUM, d.d., Tovarniška cesta 10,
Kidričevo, uprava družbe sklicuje
13. zasedanje skupščine
TALUM, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 7. 7. 2006 na sedežu družbe v
Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se
– Stojan Zdolšek za predsednika skupščine,
– Darja Havlas-Kozoderc za namestnico
predsednika skupščine,
– Milan Cerar in Janez Kotar za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki bo prisoten na
zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005 in o podelitvi razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
398.365.459,18 SIT se v celoti odvede v
druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005.
4. Odstop članov nadzornega sveta.
Dva člana nadzornega sveta sta podala
odstopne izjave in jima je v skladu z določbami Poslovnika o delu nadzornega sveta
prenehal mandat.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da
– je dne 13. 5. 2006 prenehal mandat
članu nadzornega sveta Mirjanu Trampužu,
– je dne 18. 5. 2006 prenehal mandat
članici nadzornega sveta Jasni Kalšek, na
podlagi odstopne izjave posameznega navedenega člana nadzornega sveta.
ta.

5. Imenovanje članov nadzornega sve-

Nadzorni svet predlaga skupščini, da zaradi izteka mandata v mesecu juliju 2006,
izvoli člane nadzornega sveta kot je razvidno iz predloga.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe se
izvolijo:
– Bedrač Janez,
– Cerar Milan,
– Fakin Darinka,
– Simonič Stanko,
– Türk Vitoslav.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mandatna doba članov nadzornega sveta
traja 2 leti, teči pa prične po izteku mandata
sedanjih članov t.j. od 16. 7. 2006 dalje.
Predlog za izvolitev članov nadzornega
sveta in njegova utemeljitev ter drugo gradivo za predlagane odločitve skupščine, je dostopno in na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
prijavijo v pisni obliki najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
TALUM, d.d., Kidričevo
uprava
Št. 06-34

Ob-15355/06

Uprava družbe Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na
sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, dne 3. 7.
2006 ob 11. uri, v poslovnih prostorih družbe, na Ulici Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana (sejna soba, 2. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Mirko Bandelj, odvetnik iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Videtič Mirica.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
ter seznanitev z dnevnim redom.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov,
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
3. Sprejem sklepa o načinu uporabe
čistega dobička za poslovno leto 2005 in
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim poročilom in revizorjevim poročilom za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe se je seznanila z
Letnim poročilom, poročilom revizorja k letnemu poročilu in Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
2. Skupščina ugotavlja, da je uprava
družbe v skladu z 230. členom ZGD-1 čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini
7,202.475,16 SIT v celoti namenila za pokrivanje izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa:
3. Skupščina podeljuje razrešnico obema upravama in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2005, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2006
imenuje revizorska hiša Revizijski center
d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
5. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe ter čistopis Statuta družbe v predloženi
vsebini.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: zaradi sprememb statuta glede števila članov nadzornega sveta
se z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register predčasno odpokliče člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala: Barbaro Kürner Čad in Zmaga Geršak in člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev:
Milana Nedič.
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
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi 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 pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in z podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
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 iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi pol urni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
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primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradis, gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
direktor
Damjan Trošt, univ. dipl. inž. grad.
Ob-15357/06
Na podlagi točke 17. statuta delniške
družbe Mizarstvo Gabrovka d.d. Moravče pri
Gabrovki 9a, sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine
delničarjev družbe Mizarstvo Gabrovka
d.d., Proizvodnja in montaža lesenih
stavbnih elementov,
ki bo dne 3. 7. 2006, ob 8.30 izven sedeža družbe, in sicer v pisarni notarke Nade
Kumar, v Ljubljani, Slovenska cesta 56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s poslovnim poročilom in
izgubo v poslovanju v letu 2005 ter podelitev
razrešnice upravi in˙nadzornemu svetu ter
sprejem ukrepov za saniranje izgube.
Predlog sklepa:˙
1. Skupščina se je seznanila letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o preveritvah in˙sprejemu letnega poročila
za leto 2005.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi, da je družba izkazala izgubo v
poslovanju za leto 2005 v višini 52,530.000
SIT.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005.
4. Sprejmejo se ukrepi za sanacijo poslovanja in odpravo izgube po predlogu nadzornega sveta in uprave.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo uprave
za leto 2005 s priloženo bilanco uspeha in
bilanco stanja za leto 2005 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila.
Mizarstvo Gabrovka d.d.
direktor
Franci Prijatelj

Št.
Ob-15359/06

Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
11. skupščino delničarjev,
dne 10. 7. 2006 ob 13. uri na sedežu
družbe, Kasaze 95, Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, o
njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predsednika skupščine Franca Žužeja ter dve preštevalki glasov:
Andrejo Kramer in Urankar Evelin.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2005. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se
ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 103,943.360,06
SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini
13,716.570 SIT oziroma 310 SIT bruto za
delnico, se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 2002. Pri obračunu
dividend se lastne delnice, ki so vpisane v
delniški knjigi pri KDD na dan 30. 6. 2006,
ne upoštevajo. Upravičenci do dividend so
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 30. 6. 2006. Dividende se izplačajo upravičencem, po sprejemu sklepa
na skupščini, najkasneje do konca koledarskega leta.
c) O delu bilančnega dobička v višini
90,226.790,06 SIT bo odločeno v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2006 se
imenuje družba Rödl & Partner, Družba za
revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic po tretjem odstavku
381. člena ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sedanji osnovni kapital v višini
98,268.000 SIT (49.134 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic enega razreda) se zmanjša za 9,774.000 SIT, tako
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da osnovni kapital po zmanjšanju znaša
88,494.000 SIT (44.247 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic enega razreda).
Osnovni kapital se zmanjša zaradi neuspešne prodaje delnic iz sklada lastnih
delnic.
Za znesek 38,752.393 SIT (nakupna vrednost umaknjenih delnic) se zmanjša višina prenesenega bilančnega dobička iz leta
2001 v višini 17,285.677,95 SIT in preostanek iz postavke druge rezerve iz dobička v
višini 21,466.715,05 SIT.
V kapitalske rezerve se odvede v breme zmanjšanja osnovnega kapitala znesek
9,774.000 SIT, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
Razveljavitev delnic: uprava družbe je
pooblaščena, da v delniški knjigi vodeni v
nematerializirani obliki v Klirinško depotni
hiši (KDD) Ljubljana, izvede sklep skupščine.
Vpis rednega zmanjšanja v sodni register: uprava je pooblaščena, da prijavi predlog z zahtevkom za vpis sklepa skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register, združenega z vložitvijo predloga
z zahtevkom za vpis s prijavo in vpisom o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic.
6. Sprememba statuta.
6.1 Sprememba statuta zaradi umika
delnic in posledičnega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta
a) Zaradi umika delnic in posledičnega zmanjšanja osnovnega kapitala se prvi
odstavek tretjega člena statuta Sadjarstva
Mirosan d.d. spremenjen glasi: osnovni kapital družbe znaša 88,494.000 SIT in je
razdeljen na 44.247 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic enega razreda z
nominalno vrednostjo 2.000 SIT na eno
delnico.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet
za sprejem sprememb statuta, ki zadevajo
zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami ter za izdelavo
njegovega prečiščenega besedila.
6.2. Sprememba statuta zaradi prehoda
na evro – uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Vse delnice družbe Sadjarstvo Mirosan d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in
sicer tako, da namesto 1 delnice z nominalnim zneskom 2.000 SIT stopi 1 kosovna
delnica.
Zaradi uvedbe kosovnih delnic, se prvi
odstavek tretjega člena statuta Sadjarstva
Mirosan d.d. spremeni tako, da po novem glasi: osnovni kapital družbe znaša
88,494.000 SIT in je razdeljen na 44.247
navadnih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic enega razreda.
Obrazložitev:
Gre za spremembo vrste delnic iz delnic
z nominalnim zneskom v kosovne delnice.
Razlog za uveljavitev le-teh je preprosto lažji
prehod delnic v t.i. evro delnice, kjer vsak
delničar tudi naprej še vedno razpolaga z
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enakim številom delnic kot prej tako, da njegov lastniški vpliv na upravljanje ni nikakor
zmanjšan.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave, in skladno s tem spremeni statut.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic, poslovanje s skladom lastnih delnic ter pooblastilo na nakup lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe s tem,
da najvišja nakupna cena ne sme presegati
80% knjigovodske vrednosti na dan odkupa,
najnižja nakupna cena pa ne manj kot 3.000
SIT za delnico. Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo za nakup
lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega slepa.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe.
8. Soglasje k Pogodbi o sodelovanju.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina delničarjev Sadjarstva Mirosan d.d. daje soglasje, na predlog nadzornega sveta, k Pogodbi o sodelovanju med
partnerji:
– Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze 95,
3301 Petrovče,
– Mirovita, d.o.o., Kasaze 95, 3301 Petrovče,
– Zdolšek Andrej, Ponikva 74a, 3232
Ponikva.
Pogodba o sodelovanju je bila sklenjena
dne 3. 4. 2006.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od ponedeljka do petka, med
12. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je
enako številu delnic, ki jih imajo delničarji
vpisane v delniški knjigi pri KDD Ljubljana
na 10. dan pred datumom zasedanja skupščine t.j. 30. 6. 2006. Od tega dne, pa do
dneva po končanem zasedanju ni prenosa
lastništva delnic v delniški knjigi. Pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico imajo delničarji, ki najkasneje v 3
dneh pred sejo skupščine upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 5. 7.
2006 do 10. ure.
Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
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sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod
točko 5., 6., 7., kjer je potrebna 3/4 večina
glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja.
Opozorilo! če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan, d.d.
uprava družbe
Št. 820-06-00032

Ob-15428/06

Exoterm Kranj d.d. objavlja
10. sejo skupščine
delniške družbe Exoterm Kranj d.d.,
ki bo dne 5. julija 2006 ob 13. uri na sedežu družbe Exoterm Kranj, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drobnič Aljošo, za preštevalki glasov se imenujeta Jana Potočnik in
Anka Lombar, seji prisostvuje notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Exoterm Kranj d.d. za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja k
letnemu poročilu in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter seznanitev skupščine s konsolidiranim letnim poročilom skupine Exoterm in
podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu
svetu ter ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička družbe Exoterm Kranj d.d. za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
2.a) Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe Exoterm
Kranj d.d. ter konsolidiranim letnim poročilom skupine Exoterm za poslovno leto
2005 in ugotavlja da znaša bilančni dobiček družbe Exoterm Kranj d.d. na dan
31. 12. 2005 v višini 119,325.660,36 SIT,
ki je sestavljen iz prenesenega dobička v
višini 80,184.360,03 SIT in čistega dobička tekočega leta v višini 39,141.300,33
SIT.

Celotni
bilančni dobiček
v
višini
119,325.660,36 SIT ostane nerazporejen
in bo o njem odločeno v naslednjih letih.
2.b) V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2005.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2006 imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Sprememba Statuta družbe
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
Exoterm Kranj d.d.
5. Pooblastilo nadzornemu svetu in
upravi družbe za realizacijo sklepa o spremembi Statuta v zvezi s prehodom na
evre.
Prelog sklepa: skupščina skladno s četrtim odstavkom 694. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 daje nadornemu
svetu in upravi pooblastilo, da v Statutu
vsebovane zneske osnovnega kapitala v
tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v
evre po tečaju zamenjave in skladno s tem
uskladi besedilo Statuta.
6. Odkup lastnih delnic.
Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic
na podlagi sedme alineje prvega odstavka
247. člena ZGD-1
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša
iz 360,350.000 SIT za izhodiščno višino,
ki jo predstavlja skupni nominalni znesek
pridobljenih lastnih delnic za namen umika.
Končna višina zmanjšanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic,
ki jih bo družba pridobila in umaknila zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala. Končna
višina zmanjšanja osnovnega kapitala je
enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
družba pridobila zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
2. Delnice za namen umika zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala bodo pridobljene in plačane v breme bilančnega dobička družbe za leto 2005 v višini
119,325.660,36 SIT, ki predstavlja del dobička tekočega poslovnega leta 2005 v višini 39,141.300,33 SIT in dobička preteklih
let v višini 80,184.360,03 SIT in iz drugih
rezerv iz dobička v višini 469,996.719,72
SIT ter iz virov iz bilance stanja za poslovno leto 2005, zato se ne bodo uporabljale
določbe Zakona o gospodarskih družbah o
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.
3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je optimizacija razmerja med lastniškim in
dolžniškim kapitalom.
4. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobro-

57 / 2. 6. 2006 /

4361

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

bit družbe pridobiva lastne delnice z namenom umika delnic po sedmi alinei 247. člena
ZGD-1 do višine razpoložljivih virov v bilanci
stanja družbe.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet
in upravo družbe, da izvede vse potrebne
postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine o umiku
lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala, v roku 18 mesecev od sprejema
tega sklepa, in sicer:
– določi višino delnic, ki se zaradi umika
izbrišejo,
– po umiku delnic uskladi določbe statuta s končno višino zmanjšanja osnovnega
kapitala in končnim številom delnic iz točke
1 tega sklepa,
– priglasi sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala v
sodni register.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od
10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupščine. Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
na dan 1. 7. 2006, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo, to je do vključno 1. 7. 2006 prijavili
upravi družbe svojo udeležbo pisno, tako da
bo prijava najkasneje do tega dne prispela
na sedež družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Sklepčnost skupščine
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine čez eno uro na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe – direktor
Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.

Predlog sklepa: nadzorni svet se pooblasti, da pod pogojem uvedbe eura v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala
v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v
EUR po tečaju zamenjave in skladno s tem
spremeni statut.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do
začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci naj najkasneje 3 dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe

Ob-15429/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje
uprava
11. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 18. 7. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
izvoli se predsedujočo skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu
s predlogom uprave.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2006 se
imenuje družba Plus Revizija d.o.o. Bežigrad 1, 1000 Ljubljana.
3.a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad
Idrija d.d. za poslovno leto 2005 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za leto 2005.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe s tem, da
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe. Nakupna cena
lastnih delnic je lahko najmanj v višini 1.000
SIT za delnico in največ v višini 3.500 SIT
za delnico. To pooblastilo velja 18 mesecev
od dneva sprejetja tega sklepa.
b) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da v soglasju z nadzornim svetom lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
c) Pooblasti se nadzorni svet, da skladno z obsegom zmanjšanja osnovnega
kapitala prilagodi določbe statuta (osnovni
kapital in njegova razdelitev).
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice, spremembe in dopolnitve
statuta v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in
pooblastilo nadzornemu svetu za preračun
zneskov iz tolarjev v eure in za spremembo statuta.
a) Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice.
Predlog sklepa: delnice družbe SGP
Zidgrad Idrija d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT postane 1
delnica.
b) Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: spremeni se prvi odstavek 3. točke statuta SGP Zidgrad Idrija d.d.
tako, da se glasi: »Osnovni kapital znaša
168,445.000 SIT in je razdeljen na 168.445
navadno prosto prenosljivih delnic. Delnice
so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež
posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določi glede na število izdanih
kosovnih delnic.«
Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z spremembami oziroma
sprejeme čistopis statuta.
c) Pooblastilo nadzornemu svetu za
preračun zneskov iz tolarjev v EUR.
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Na podlagi Zakona o gospodarskih dru
žbah in Statuta delniške družbe IMP Projektivni biro, d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino
IMP Projektivni biro d.d.,
ki bo v torek, 4. 7. 2006, ob 14. uri, v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti
7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Viktor Poljšak.
Za preštevalca glasov se izvolita Anton
Grilj in Zdravko Uhan.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005 s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2005 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji
3.1 sklep:
Bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2005
znaša 25,730.121,01 SIT.
Bilančni dobiček je oblikovan iz
– prenesenega čistega dobička prejšnjih
let v znesku 19,638.641,81 SIT,
– in preostanka čistega dobička za leto
2005 v znesku 6,091.479,20 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v skupnem
znesku 25,730.121,01 SIT se uporabi za
naslednje namene:
– del bilančnega dobička v znesku
2,920.000 SIT bruto se razdeli delničarjem
tako, da znaša bruto dividenda na delnico
200 SIT. Dividenda se izplača tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi
pri KDD – centralno klirinško depotni družbi
d.d. na dan 4. 7. 2006. Družba bo dividende
izplačala v roku 90 dni od sprejetja sklepa
na skupščini,
– ostanek bilančnega dobička v znesku
22,810.121,01 SIT ostane nerazporejen,
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3.2 Sklep: potrdi in odobri se delo uprave
v poslovnem letu 2005 in se upravi za poslovno leto 2005 podeli razrešnico.
3.3 Sklep: potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in se
predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeli
razrešnico.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2005 z mnenjem nadzornega sveta in predlogi sklepov o delitvi dobička so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe
v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno
dneva objave tega vabila do vključno 4. 7.
2006 vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP Projektivni biro, d.d.
predsednik uprave
Bojan Kolarič, univ. dipl. inž. str.
Ob-15431/06
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe
Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
10. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 6. 7. 2006, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in
s poročilom nadzornega sveta družbe LIP
Radomlje d.d. in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s poročilom
nadzornega sveta LIP Radomlje d.d.
3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2005.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe, se bilančni dobiček poslov-
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nega leta 2005 v višini 112,675.193,67 SIT
prenese v naslednje leto.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa:
5.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2006, se imenuje revizijska
družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 3. 7. 2006.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova
15, Radomlje, pri Ivi Pohlin, vsak dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v kadrovski službi, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
uprava
Ob-15432/06
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Tehniška založba Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine,
Tehniške založbe Slovenije, d.d.,
ki bo v torek, 4. 7. 2006 ob 9. uri v pro
storih Tehniške založbe Slovenije, d.d., Ljubljana, Lepi pot 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
– za predsednika skupščine se izvoli
Branko Bergant,
– za preštevalko glasov se izvoli Sonja
Dacar,
– notarski zapisnik zasedanja skupščine
bo pisala notarka Nevenka Tory.
2. Seznanitev z Letnim poročilom in Skupinskim letnim poročilom za poslovno leto
2005, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi teh poročil skupaj z zavzetim
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
obeh priloženih revizorjevih poročil.

3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2005 in o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:
1. bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2005 v višini 78,201.132,70 SIT se
razporedi v preneseni dobiček družbe,
2. skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja Tehniške založbe
Slovenije, d.d., in Skupine Tehniška založ
ba Slovenije d.d., za poslovno leto 2006
se imenuje Renoma, družba za revizijo in
svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
– Sprejme se predlagana sprememba
statuta družbe.
– Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 pooblašča nadzorni svet, da v
točki 4.1 statuta delniške družbe Tehniška
založba Slovenije, d.d., vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe
eura, preračuna v evre po tečaju zamenjave
in v skladu s tem uskladi besedilo statuta.
6. Skupščina se seznani z odstopom
članice nadzornega sveta Jane Vurušič in
jo razreši. Za člana nadzornega sveta se
imenuje Mitja Grum, kateremu mandat traja
do 14. 7. 2008.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki bodo vpisani
v delniško knjigo na dan 30. 6. 2006 in ki s
priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom. Prostor zasedanja skupščine bo
odprt 30 min. pred začetkom zasedanja.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z dokumentom, ki se primerja z
izpisom delničarjev Tehniške založbe Slovenije, d.d., pri Klirinško depotni družbi, pooblaščenci delničarja pa še s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za zastopanje
je treba deponirati na sedežu družbe vsaj 3
dni pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez eno uro ponovno sestane.
V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
Gradivo za skupščino skupaj s predlaganimi spremembami statuta družbe in utemeljitvijo predlaganih sprememb statuta je
delničarjem v skladu z drugim odstavkom
298. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Lepi pot 6, v tajništvu uprave vse delovne
dni od 9. do 14. ure ter na spletnih straneh
družbe http//www.tzs.si
Tehniška založba Slovenije, d.d.,
Branko Bergant, direktor
Ob-15433/06
Na podlagi 9. člena Statuta delniške
družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova
cest d.d., uprava sklicuje
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7. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v sredo, 5. 7. 2006 ob 11. uri, v sejni
sobi VOC Celje, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Simona Brinovec in Majda Šinkovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2005. Izhajajoč iz sprejetega
letnega poročila se ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 227,515.261,60
SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini 158
SIT oziroma 17,719.858 SIT bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz
leta 1998. Pri obračunu izplačila dividend se
lastne delnice odštejejo od stanja v delniški
knjigi. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralno klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 25. 6. 2006.
Dividenda se izplača v roku 60 dni od
sprejema sklepa na skupščini.
c) Del bilančnega dobička v višini
47,906.416,01 SIT se nameni za druge rezerve iz dobička in se oblikujejo iz prenesenega dobička iz leta 1998 in 1999.
d) O delu bilančnega dobička v višini
161,888.987,59 SIT bo odločeno v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2006 se
imenuje družba AUDIT, družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano
ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Skupščina na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe, s tem,
da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na dan
odkupa, najnižja pa ne manj kot 2.500 SIT
na delnico,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,

na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega
kapitala.
VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar

c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
4.2. Uprava lahko lastne delnice družbe
nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu.
4.3 Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava ni vezana na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
4.4 Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi člena 337. Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev.
4.5. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
5. Pretvorba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, sprememba statuta ter uskladitev v evro delnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Delnice družbe VOC Celje, d.d. se
pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako,
da delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT
postane 1 delnica.
5.2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga
sestavni del tega sklepa.
5.3. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe eura
preračuna v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala in druge zneske, ki so
izraženi v tolarjih, po uradnem tečaju zamenjave, ter da skladno s tem sprejme novo
prečiščeno besedilo statuta družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 (sedem) dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako
število delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na
10 (deseti) dan pred datumom zasedanja
skupščine t.j. 25. 6. 2006. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, ki najkasneje tri 3 (tri) dni
pred sejo skupščine upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo, to je do 2. 7. 2006.
Vsaka delnica velja 1 (en) glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
4, kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
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Ob-15434/06
Na podlagi 29. člena statuta družbe, sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 4. 7. 2006, ob 14. uri, v sejni sobi
na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine
Antona Marolta in preštevalki glasov Ano
Goršič in Matejo Mlakar ter imenuje notarko
Nado Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2005 v višini 1.231,112.925,34 SIT se uporabi za:
– Izplačilo dividend delničarjem v vrednosti 66,667.200 SIT, pri čemer se za izplačilo uporabi še nerazporejeni dobiček iz
let 1999 in 2000.
Bruto dividenda na delnico znaša 2.400
SIT. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan izvedbe skupščine. Dividende se
izplačajo najkasneje v 60 dneh od dneva
skupščine.
– Preostanek bilančnega dobička v višini 1.164,445.725,34 SIT se ne razdeli in
se odločanje o njegovi uporabi prenese v
naslednje leto.
c) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2005 in se upravi za poslovno
leto 2005 podeli razrešnica.
d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in v skladu
s tem uskladi besedilo statuta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje revizijska družba
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KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 4. 7. 2006. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno pooblastilo. Prijava je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 30. 6. 2006.
Na skupščini se glasuje na podlagi glasovalnega lističa, ki ga prejme vsak udeleženec ob vstopu na skupščino. Delničar
lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom uprave in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro, od objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sanolabor, d.d.,
direktor družbe
Ob-15435/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. – 40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d. uprava
družbe sklicuje
12. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v četrtek, dne 6. julija 2006 ob 16.
uri v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se, da
je skupščina sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita Mateja Stanič Rudolf in Meta
Turk. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta in sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice.
Skupščina se je seznanila z revidiranim
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za
leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2005 v znesku 7.235,021.571,85 SIT, ki ga
sestavljajo preneseni dobiček iz preteklih
let v znesku 6.241,438.517,27 SIT in nerazdeljeni čisti dobiček leta 2005 v znesku
993,583.084,58 SIT, se uporabi na naslednji
način:
– Del bilančnega dobička iz preteklih let
v višini 98 SIT bruto na delnico, kar znese
276,896.060 SIT, se uporabi za izplačilo dividend.
– Članom nadzornega sveta se skladno
z doseženimi rezultati in opredelitvijo v statutu družbe podeli za delo in odgovornost
plačilo v višini 11,5 mio SIT. Delitev med
člane oblikuje nadzorni svet na predlog komisije za ekonomsko in revizijsko področje.
Plačilo se izplača v gotovini.
– Članom uprave se za leto 2005 podeli
nagrada v višini 11,5 mio SIT. Med člane
uprave se nagrada razdeli v razmerju plač
po individualnih pogodbah. Nagrada se izplača v gotovini.
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– Preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb, razen
delnic, ki so v skladu lastnih delnic.
Rok za izplačila dividend delničarjem ter
nagrad upravi in nadzornemu svetu je 60 dni
od dneva sprejetja sklepa na skupščini.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2005 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2006 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu o uskladitvi statuta družbe glede zneskov osnovnega kapitala in preračunov zneskov iz tolarjev
v eure.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s
četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu
vsebovane zneske osnovnega kapitala v
tolarjih z dnem uvedbe eura kot nacionalne
valute preračuna v eure po uradnem tečaju
zamenjave in v skladu s tem uskladi besedilo ter potrdi čistopis statuta družbe.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču kadrovske in pravne službe, vsak delovni dan od 11. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi d.d. dne
26. 6. 2006 in ki bodo sami ali preko svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem zasedanja skupščine,
to je do vključno ponedeljka 3. 7. 2006. Delničar, ki ne izpolni te obveznosti izgubi pravico do glasovanja in udeležbe na seji.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe
Št. 28/06
Ob-15436/06
Na podlagi določil 6. tč. veljavnega Statuta delniške družbe Integral Lendava d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
ki bo v torek, 4. 7. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ul. 1, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles

skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
imenuje Ana Horvat. Za preštevalca glasov
se imenuje Štefana Kiraly.
Notarka Marija Zag-Gyöfi bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2005 po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2005.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2005 po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2005 v višini
32,998.132,19 SIT se v celoti prenese v
naslednje leto kot preneseni dobiček.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2006 po predlogu nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Integral Lendava d.d. za leto 2006
se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 1. 7. 2006. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po tele
faksu 02/577-61-47. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca in njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo, skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Industrijska ul. 1, 9220
Lendava, v splošno kadrovski službi od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v
skladu z določili 6.10.2. Statuta istega dne
ob 13.30, v istem prostoru, z istim dnevnim
redom.
Integral Lendava d.d.
uprava
Št. 00054/2006
Ob-15437/06
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Projektiva-inženiring Celje, d.d.,
Lava 42, Celje, uprava sklicuje
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5. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva-inženiring
Celje, d.d.
ki bo v sredo, 5. 7. 2006 ob 10. uri v sejni
sobi VOC Celje, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Simona Brinovec in Darinka Rom.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
2.1. Skupščina ugotovi, da dosedanjim
članom nadzornega sveta družbe poteče
mandat dne 19. 6. 2006.
2.2. Za člane nadzornega sveta z mandatom 4 leta se izvolijo:
– Božo Šola,
– Vincenc Orešnik,
– Darko Žohar, kot predstavnik delavcev.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2005. Izhajajoč iz letnega
poročila se ugotovi;
1. Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 6,540.166,20
SIT.
2. Celotni bilančni dobiček v višini
6,540.166,20 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
4. Pretvorba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, sprememba statuta ter uskladitev v evro delnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Delnice družbe Projektiva – inženiring Celje, d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim
zneskom 10.000 SIT postane 1 delnica.
4.2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga
sestavni del tega sklepa.
4.3. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe eura
preračuna v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala in druge zneske, ki so
izraženi v tolarjih, po uradnem tečaju zamenjave, ter da skladno s tem sprejme novo
prečiščeno besedilo statuta družbe.
Letno poročilo za poslovno leto 2005,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu tega letnega poročila skupaj z gradivom za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak
delavnik v tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen sedem
dni po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic in prinosniških delnic oziroma

znese 4.000 SIT bruto na delnico in sicer
iz nerazporejenega dobička iz leta 2001
in 2002. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 10. 7. 2006. Dividenda bo
izplačana delničarjem v 90 dneh po sklepu
skupščine.
– Za nagrade članom nadzornega sveta
v skupni višini 3,240.000 SIT bruto iz nerazporejenega dobička iz leta 2002 in se med
člane nadzornega sveta razdeli glede na
prispevek na sejah nadzornega sveta in v
razmerju, kot znašajo sejnine članov nadzornega sveta. Nagrada bo izplačana v 90
dneh po sklepu skupščine.
Preostali bilančni dobiček v višini
1.162,162.591,33 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2:
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2005.
3. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu za realizacijo sklepa o spremembi Statuta v zvezi
s prehodom na evro.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina skladno s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 pooblašča nadzorni
svet, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave in
skladno s tem uskladi besedilo Statuta.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Plus Revizija, d.o.o. Ljubljana
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2006.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi do vključno ponedeljka 3. 7. 2006
in ki so ta dan vpisani v delniško knjigo
pri KDD.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in predlaganimi
spremembami statuta z utemeljitvijo je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delavnik med 12. in 14. uro,
v času od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.

njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji lastniki prinosniških delnic so dolžni prinosniške
delnice tri dni pred zasedanjem skupščine
deponirati pri notarju in se na skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako število
delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v delniške knjigi na deseti dan pred datumom zasedanja skupščine t.j. 25. 6. 2006. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, ki najkasneje tri dni pred sejo
skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, to je do 2. 7. 2006. Vsaka delnica
velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini, in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum ter podpis pooblastitelja in podatke pooblaščenca;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 26% osnovnega
kapitala.
Projektiva-inženiring Celje d.d.
direktor
Pukl Rajko
Št. 200605
Ob-15438/06
Na podlagi 28. člena Statuta družbe
ETRA 33 Energetski transformatorji d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje
10. skupščino družbe
ETRA 33, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek 6. 7. 2006 ob 13. uri v
prostorih sedeža družbe na Šlandrovi ulici
10, Ljubljana.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
Jožica Tominc, za preštevalca glasov pa
Črtomir Nagode in Breda Jeran.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Bojan
Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2005 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2.1:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 znaša 1.345,906.591,33 SIT.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček uporabi:
– Za izplačilo dividende v letu 2006 v
skupni višini bruto 180,504.000 SIT, kar
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Utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov so dostopni tudi na spletni strani
družbe.
ETRA 33, d.d.
uprava družbe
Ob-15439/06
Na podlagi 30. člena Statuta družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d., Nicina 10, 2391 Prevalje, sklicujemo
redno skupščino delničarjev,
ki bo na sedežu družbe Paloma Prevalje
d.d., dne 30. 6. 2006 ob 10. uri, ob prisotnosti notarja Janeza Mlakarja.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d.,
Nicina 10, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi.
Skupščina ugotovi prisotnost notarja Janeza Mlakarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila in
mnenja o revizijskem poročilu, podelitev razrešnice upravi in članu nadzornega sveta ter
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina delničarjev družbe Paloma
Tovarna lepenke Prevalje d.d. se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2005, ki ga je potrdil nadzorni svet in s poročilom nadzornega sveta družbe Paloma
Tovarna lepenke Prevalje d.d. za poslovno
leto 2005.
b) Skupščina delničarjev družbe Paloma
Tovarna lepenke Prevalje d.d. podeli razrešnico upravi in članu nadzornega sveta za
poslovno leto 2005.
c) Skupščina delničarjev družbe Paloma
Tovarna lepenke Prevalje d.d. imenuje novega člana nadzornega sveta: – mag. Damjan Bojovič.
Mandat člana nadzornega sveta traja 4
leta od dneva izvolitve dalje.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2006 imenuje revizorska hiša
KPMG, Slovenija d.o.o., Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem predloga sprememb statuta družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe. Na podlagi sprejetih sprememb
in dopolnitev se izdela čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo na sedežu družbe
Palome Prevalje d.d., na Prevaljah, Nicina
10, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
prejema dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Obravnava predlogov
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po prejemu tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Udeležba na skupščini
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih. Poobla
stila morajo biti pisna.
Pogoj za glasovanje na skupščini je, da
delničarji prijavijo svojo udeležbo pisno najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava je pravočasna, če prispe na sedež
družbe do navedenega dne.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d.,
direktor družbe
Branko Čas
Ob-15450/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje
uprava
12. skupščino
družbe Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 3. 7. 2006 ob 9. uri na sedežu
družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notarko v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2006 se
imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.
3.a) Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Kuriva Gorica d.d. za poslovno
leto 2005 z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju Kuriva Gorica d.d.
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2005.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v na
sedežu družbe v Novi Gorici – Grčna 1, od
dneva objave sklica do začetka skupščine,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino, to je do vključno 29. 6. 2006.
Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za udeležbo in glasovanje na skupšči-

ni predložiti tudi pooblastilo za udeležbo in
glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic
(drugi sklic).
Kurivo Gorica d.d.
uprava družbe
direktor Egidij Črnigoj
Ob-15451/06
Na podlagi točke 7 Statuta delniške družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na
9. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v sredo, 5. 7. 2006 ob 10. uri v sejni
sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
družbe za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja ter pisno poročilo nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
3. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2005 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 298,636.054,49 SIT na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi tako,
kakor sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v
višini 160,429.601,77 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini 138,206.452,72 SIT
se razporedi v preneseni dobiček družbe v
naslednje obdobje.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
4. Spremembe in dopolnitve statuta in
uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na euro.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme spremembe in
dopolnitve statuta v predloženem besedilu
in soglaša z uvedbo kosovnih delnic. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da določi
prečiščeno besedilo statuta skladno s sprejetimi sklepi skupščine.
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v višini 595,478.000 SIT z dnem uvedbe
eura preračuna v evre po tečaju zamenjave
po takrat veljavnem predpisu in v skladu s tem
uskladi prečiščeno besedilo statuta.
Nadzorni svet pooblasti notarja, da potrdi usklajeno prečiščeno besedilo statuta
v skladu s sprejetimi skupščinskimi sklepi z
dne 5. 7. 2006 in sklepi nadzornega sveta.
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5. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da članom nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, dr. Norbert Bauerju in mag. Martin Senonerju s 24. 8. 2006
poteče mandat. Z veljavnostjo od 25. 8.
2006 dalje se navedena predstavnika delničarjev ponovno imenujeta za člana nadzornega sveta družbe za obdobje štirih let.
Na predlog uprave se določi sejnina za
člane nadzornega sveta v neto višini 48.000
SIT, z dnem uvedbe evra kot nacionalne
valute pa 200 evrov, za predsednika pa v
neto višini 72.000 SIT, z dnem uvedbe evra
pa 300 evrov.
Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev imenoval v nadzorni svet enega
člana.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2006,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in
sicer vsak dan od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum preseka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.
Arcont d.d., Gornja Radgona
uprava

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Izvoli se predsednik skupščine Bogdan
Pečuh in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Miloš Lešnik, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o razrešnici.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje
revizijsko družbo Auditor, d.o.o., Ptuj.
5. Imenovanje treh novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi podanih odstopnih izjav članov
nadzornega sveta: Vide Lorber, Barbare
Gačnik in Hinka Podgorška, se za dobo štirih let imenujejo naslednji člani nadzornega
sveta: Ksenija Nadelsberger, Leopold Donko, Marjan Kovačič.
Novoizvoljenim članom nadzornega sveta prične teči mandat z dnem imenovanja
na skupščini.
Zaradi izteka mandata z dne 4. 9. 2006
se za dobo štirih let za člana nadzornega sveta ponovno imenuje Iztok Čegovnik.
Imenovanemu prične teči mandat z dnem
imenovanja na skupščini.
6. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe, skupščina družbe Vinag,
d.d., Maribor pooblašča nadzorni svet družbe Vinag, d.d., Maribor, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute opravi preračun v 4. členu Statuta družbe, zapisanega
osnovnega kapitala, ki na dan sprejema
tega sklepa znaša 884,090.000 SIT, iz SIT
v EUR po uradnem tečaju zamenjave in
nato spremeni 4. člen Statuta družbe Vinag, d.d. tako, da zapiše osnovni kapital
družbe v EUR. V Statutu vsebovane zneske v tolarjih se z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot ga bo
opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo evra,
pri čemer se razlike pri zaokroževanju na
najbližji višji cel evro preračunajo v breme
rezerv ter da skladno s tem sprejme novo
prečiščeno besedilo.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan – v tajništvu na sedežu
družbe – v Mariboru, Trg svobode 3, od

Št. 116739
Ob-15503/06
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5,
Izlake in 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
12. skupščino
družbe ETI Elektroelement d.d.,
Obrezija 5, Izlake,
ki bo dne 13. julija 2006 ob 12. uri v
hotelu Medijske Toplice, Medijske Toplice
1, Izlake.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Matija Strehar, za člana predsedstva Silva Velkavrh in Jernej Kovačič,
za verifikacijsko komisijo Martina Bokal in
Rosita Razpotnik ter za sestavo notarskega
zapisnika notarka Marjana Kolenc – Rus.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta iz
drugega odstavka 282. člena ZGD-1, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter
podelitev razrešnic upravi in nadzornemu
svetu za leto 2005.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, za leto
2005, ki skladno z letnim poročilom znaša
359,867.849,12 SIT, se uporabi na naslednji način:
– za razdelitev delničarjem 150,026.607
SIT tako, da znašajo dividende na delnico
309 SIT bruto,
– za nagrade nadzornemu svetu, upravi
in delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 15,874.391,20 SIT,
– preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička.
Za razdelitev delničarjem ter nagrade
nadzornemu svetu, upravi in delavcem s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi
se uporabi del bilančnega dobička, ki izvira iz prenesenega čistega dobička leta
1998 v višini 46,679.835,38 SIT in prenesenega čistega dobička leta 2000 v višini
119,173.036,48 SIT.
Dividende bodo upravičencem izplačane
do 31. 8. 2006. Upravičenci do dividend so
delničarji, zakonito vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine.
Predlog sklepa:
b) Podeli se razrešnici upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu
2005.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2006 se imenuje revizorska družba Pricewaterhousecoopers d.d. Ljubljana.
Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zaporednima številkama 2 in 3 sta
oblikovala nadzorni svet in uprava, predlog
pod zaporedno številko 4 pa nadzorni svet
družbe.
Gradivo za skupščino ter letno poročilo
in revizijsko poročilo je delničarjem na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu
družbe: Obrezija 5, Izlake, vsak delovnik od
8. do 11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo pisno prijavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni
datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek ter datum rojstva
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
pri upravi družbe.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
ETI Elektroelement d.d.
uprava
Št. 79/06
Ob-15504/06
Na podlagi točke 7.3 Statuta Vinag, sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Trg svobode 3,
Maribor, uprava družbe sklicuje:
9. skupščino
delniške družbe Vinag, sadjarstvo in
vinarstvo, d.d.,
ki bo v sredo, dne 5. 7. 2006, ob 8. uri,
v degustacijski sobi na sedežu družbe, Trg
svobode 3, v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
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dneva objave sklica skupščine v Uradnem
listu RS.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Vinag, d.d.
uprava družbe
Ob-15508/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena statuta družbe Domel Holding družba pooblaščenka,
d.d. uprava družbe sklicuje
8. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 4. julija 2006, ob 18.30 v
Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39, Železniki, z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se predlagani organi skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2005 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2005. Skupščina
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni
bilančni dobiček v višini 684,183.070,85 SIT,
od katerega preostanek čistega dobička za
poslovno leto 2005 znaša 55,921.286,54
SIT, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa
znaša 628,261.784,31 SIT, uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli 92
SIT bruto dividende na delnico, kar znese
52,564.200 SIT,
b) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2005 v
znesku 631,618.870,85 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, in sicer najkasneje v 30
dneh po izglasovanem sklepu skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel Holding
družba pooblaščenka, d.d. v poslovnem letu
2005 in se upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za leto 2006 se imenuje
revizijska družba PriceWaterhouseCoopers
d.o.o. iz Ljubljane.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta zaradi uvedbe kosovnih delnic in prehoda na evro.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih
533.627 navadnih imenskih delnic z oznako A z nominalno vrednostjo posamezne
delnice 1000 SIT in 37.723 navadnih imenskih delnic z oznako B z nominalno vredno-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stjo 1000 SIT nadomesti z 533.627 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako A in
37.723 navadnih imenskih kosovnih delnic z
oznako B in temu ustrezno se spremeni prvi
odstavek 7. člena statuta družbe, tako da se
po novem glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na 533.627
navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako A in 37.723 navadnih imenskih kosovnih
delnic z oznako B«.
Na vseh mestih v statutu se besedilo
»navadna imenska delnica« zamenja z besedilom »navadna imenska kosovna delnica« v ustreznem sklonu.
4.2. V 21. členu statuta družbe Domel
Holding družba pooblaščenka, d.d. se črta
stavek, ki se glasi:
»S povečanjem osnovnega kapitala po
tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo
nove delnice.«.
4.3. 23. člen statuta družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d. se spremeni
tako, da se glasi:
»Redno zmanjšanje osnovnega kapitala
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala
se zmanjša na način in po postopkih v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.«.
4.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute preračuna v 6. členu Statuta
družbe določen osnovni kapital družbe, ki
znaša 571,350.000 SIT iz tolarjev v EUR po
tečaju zamenjave in nato uskladi 6. člen statuta družbe tako, da zapiše zneske osnovnega kapitala v EUR ter potrdi čistopis statuta družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 1. 7. 2006. Pooblaščenci delničarjev se morajo izkazati s
pisnim pooblastilom delničarja, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred začetkom skupščine. Udeležba
na skupščini brez predhodne pisne prijave
ni možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem. Za udeležbo na skupščini se
delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je
potrebna večina oddanih glasov (navadna
večina). Za sprejem sklepov pod 4. točko dnevnega reda je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
Marjani Mesec.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel Holding družba
pooblaščenka, d.d.
uprava: Aleš Markelj

Ob-15519/06
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto
uprava družbe in nadzorni svet družbe sklicujeta
24. skupščino delničarjev
delniške družbe Zavarovalnice Tilia,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5,
8000 Novo mesto,
ki bo v sredo 5. julija 2006 ob 13. uri v
Novem mestu, Seidlova cesta 5, v veliki
sejni sobi v III. nadstropju.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa po
predlogu sklicateljev. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
z revizorjevim in aktuarskima mnenjema,
s poročilom nadzornega sveta, s sklepom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2005 in z letnim poročilom o
notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005 Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto, z revizorjevim in
aktuarskima mnenjema, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za leto 2005 in z
letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančni izgubi in podelitvi razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu.
Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto je v
poslovnem letu 2005 realizirala čisti dobiček
v višini 151,269.038,21 SIT v skupini premoženjskih zavarovanj, čisti dobiček v višini
3,068.250,07 SIT pri življenjskih zavarovanjih zavarovalne vrste 19 ter čisto izgubo
v višini 240,760.840,07 SIT pri življenjskih
zavarovanjih, vezanih na enote investicijskih skladov.
Zaradi prenesene izgube premoženjskih
zavarovanj ter pokrivanja čiste izgube življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, znaša višina bilančne izgube,
ugotovljene za leto 2005, -2.693,099.089,27
SIT, od česar se -2.290,251.087,78 SIT nanaša na skupino premoženjskih zavarovanj
ter -402,848.001,49 SIT na skupino življenjskih zavarovanj.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
5. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto za leto 2006 se imenuje revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za
revidiranje, Dunajska cesta 106, Ljubljana.
6. Uvedba kosovnih delnic in sprememba Statuta delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia d.d.
Predlog sklepov:
6. 1. Skupščina delničarjev Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic Zavarovalnice Tilia,
d.d., Novo mesto in zato spremeni 13. člen
ter drugi odstavek 20. člena Statuta delniške
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zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia d.d.,
ki po novem glasita:
13. člen
Osnovni
kapital
družbe
znaša
4.815,000.000 SIT in je razdeljen na 481.500
kosovnih navadnih imenskih delnic.
Vse delnice družbe so kosovne navadne
in imenske.
Vsaka kosovna delnica družbe ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
se določi glede na število izdanih kosovnih
delnic.
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki in se vodijo pri Klirinško depotni družbi.
Drugi odstavek 20. člena
Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas.
6.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v 13. členu statuta zapisanega osnovnega kapitala iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni
13. člen statuta tako, da zapiše osnovni kapital zavarovalnice v EUR.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napovedati najpozneje tri dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele na sedež
družbe do 3. 7. 2006 oziroma bodo tega dne
poslane s priporočeno pošiljko. Udeležence
pozivamo, da se ob prihodu na skupščino
pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja, ter
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta so na voljo na sedežu družbe
v kadrovsko-pravnem oddelku, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure od dneva sklica pa do
dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge pošljejo družbi v enem
tednu po objavi skupščine. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani v tem roku
in bodo dani najkasneje na sami skupščini,
se bodo obravnavali na skupščini.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, uro pozneje, to je ob
14. uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia d.d.
uprava družbe
nadzorni svet

Št. 38/06
Ob-15565/06
V skladu s 6.3. točko statuta družbe
Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko
in proizvodno podjetje d.d., Tovarniška
3, Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
12. redno sejo
skupščine delničarjev
Skupščina bo dne 3. julija 2006 ob 18. uri
na sedežu družbe Tovarniška 3, Slovenske
Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 2005.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Delitev dobička za leto 2005.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljaviti pravico
do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica bo ponovna seja skupščine istega
dne v istem prostoru in z istim dnevnim
redom ob 19. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina odloča z večino glasov na seji
prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini bodo poslana delničarjem dvanajsti
dan po objavi sklica skupščine v Uradnem
listu RS.
Kongrad d.d., Slovenske Konjice
predsednik uprave
Lašič Franc, inž.

Št. 2006-063
Ob-15564/06
Inženiring IBT Ljubljana d.d. svetovanje,
projektiranje in inženiring, Proletarska cesta

4, Ljubljana, Uprava v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
11. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.
svetovanje, projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring
IBT Ljubljana d.d., Proletarska cesta 4 v
Ljubljani, dne 3. 7. 2005 ob 9. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).
Predlog sklepa: izvolijo se organi po predlogu uprave.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se z
dnem 3. 7. 2006 imenujeta: Peter Car in
Vera Pollak.
4. Obravnava letnega poročila za leto
2005, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po
predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta delitev čistega dobička za leti 2001
in 2003:
– čisti dobiček za leto 2001 je znašal
5,235.585,83 SIT,
– čisti dobiček za leto 2003 je znašal
6,504.509,95 SIT, kateri se je 50% v znesku
3,252.254,98 SIT izplačalo v dividende v
letu 2004, preostanek dobička za leto 2003
pa znaša 3,252.254,98 SIT.
Dobiček v višini 18,971.575,22 SIT ostane nerazporejen.
Vrednost dividende znaša bruto 374,39
SIT na delnico.
Dividende se izplačajo v roku 150 dni
po skupščini.
Upravi in članom nadzornega sveta se
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2005.
Vsa gradiva (letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta) in celotni predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda z
utemeljitvami so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe pri Cveti Cankar Jug od 2. 6.
2006 do 30. 6. 2006 od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine v tajništvo družbe pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda.
Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica
delničarjem, ki bodo to zahtevali, poslala
sporočila in gradiva iz 299. člena ZGD-1.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic,
pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 3. 7. 2006 ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Inženiring IBT Ljubljana d.d.
uprava družbe

Stran

Št. 250/06
Ob-15585/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena statuta družbe
uprava sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe KOMET Metlika, d.d.,
ki bo 6. julija 2006 ob 14. uri v sejni sobi
na sedežu družbe.
Dnevni red:
Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, Borut Matjašič, ter dva preštevalca glasov, Marija Tomc Muc in Darja Leščanec.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki znaša 360,000.000 (tristo šestdeset milijonov 00/100) SIT, se zmanjša
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za 70,000.000 (sedemdeset milijonov
00/100) SIT z umikom 70.000 (sedemdeset tisoč) navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 (tisoč 00/100) SIT, ki jih je družba pridobila
kot lastne delnice v skupni nominalni vrednosti 70,000.000 (sedemdeset milijonov
00/100) SIT, tako da znaša osnovni kapital
po zmanjšanju 290,000.000 (dvesto devetdeset milijonov 00/100) SIT in je razdeljen
na 290.000 (dvesto devetdeset tisoč) navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 (tisoč 00/100) SIT.
Pooblastilo skupščine upravi za odkup in
umik lastnih delnic.
Predlog sklepov:
4.1. Družba kupuje lastne delnice, dokler
ne doseže 10% posesti delnic, po ceni, ki
ni višja od
650 SIT in ne nižja od 600 SIT za delnico, z namenom:
– zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic,
– izplačila nagrad upravi v razmerju, ki
ga določi nadzorni svet.
4.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko v roku 18 mesecev umakne lastne
delnice brez ponovnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice, spremembe in dopolnitve
statuta v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in
pooblastilo nadzornemu svetu za preračun
zneskov iz tolarjev v evre in za spremembo
statuta.
Predlog sklepov:
5.1. Delnice družbe KOMET Metlika,
d.d., se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT postane 1 delnica.
5.2. Spremeni se 5. člen statuta, tako
da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
290,000.000,00 (dvesto devetdeset milijonov 00/100) SIT in je razdeljen na 290.000
delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v
osnovnem kapitalu se določi glede na število izdanih kosovnih delnic.
Delnice so v celoti vplačane.
Emisijska vrednost delnic znaša
290,000.000,00 (dvesto devetdeset milijonov 00/100) SIT.
5.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled vsem delničarjem
vsak delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe, d.d., na dan 30. 6.
2006.
KOMET Metlika, d.d.
uprava družbe
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Ob-15588/06
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 8. členom
statuta, sklicuje uprava CATV Murska Sobota d.d.
13. redno sejo skupščine
delniške družbe CATV Murska Sobota
d.d.,
ki bo v sredo, dne 28. 6. 2006 s pričetkom ob 9. uri na sedežu družbe v Murski
Soboti, Lendavska ulica 29, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Arnuš Silvo.
2. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje vabljeni notar.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe za poslovno leto 2005, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah, skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
3. Določitev uporabe bilančnega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega
leta v znesku 9.847 tisoč SIT se prenese v
naslednje leto.
4. Določitev sejnine za seje nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina določa sejnino članom nadzornega sveta in sicer:
– članu nadzornega sveta 100.000 SIT
oziroma 417,30 EUR bruto za vsako sejo
nadzornega sveta;
– predsedniku
nadzornega
sveta
135.000 SIT oziroma 563,35 EUR bruto za
vsako sejo nadzornega sveta.
– Člani nadzornega sveta so upravičeni
tudi do povračila potnih stroškov in drugih
povračil stroškov v skladu s sklepi nadzornega sveta.
5. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da sta dne 24. 5. 2006
dosedanja člana nadzornega sveta, Rafael Kos in Rudolf Horvat podala odstopno
izjavo, s katero sta nepreklicno odstopila s
funkcije članov nadzornega sveta.
2. Na predlog nadzornega sveta se za
nova člana za štiriletno mandatno obdobje
v nadzorni svet izvolita:
1. Rovere Vojko,
2. Pantelič Matjaž.
6. Določitev računovodskih standardov
za sestavo letnih poročil.
Predlog sklepa: v skladu z določbami 11.
odstavka 51. člena Zakona o gospodarskih
družbah skupščina družbe CATV Murska
Sobota d.d. s tem sklepom določa, da bo
družba za poslovno leto 2006 in temu letu
sledeča poslovna leta, sestavljala letna poročila družbe v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Letno poročilo družbe, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogi
sklepov so vsem delničarjem na vpogled v

poslovnem delovnem času na sedežu družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po sklicu skupščine zahtevajo,
da skupščina obravnava dodatni predlog in
navedejo namen in razloge. Uprava bo take
predloge objavila v roku deset dni od objave
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko družbi pošlje razumno
utemeljene nasprotne predloge k predlogom,
ki jih je podala uprava družbe. Če delničar
tak nasprotni predlog pošlje v roku pet dni od
dneva objave sklica, ga bo družba objavila na
enak način kot sklic skupščine, in sicer v roku
deset dni od objave sklica skupščine.
Uprava bo v dvanajstih dneh po objavi
sklica skupščine delničarjem, ki bodo to zahtevali, poslala sporočila in gradiva v smislu
287. člena ZGD.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo vsi delničarji, ki se izkažejo z delnicami
ali potrdilom o vplačanih delnicah, pooblaščenci delničarjev pa morajo predložiti tudi
veljavno pooblastilo.
Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji in pooblaščenci,
ki želijo sodelovati na zasedanju skupščine,
svojo udeležbo pismeno najaviti v tajništvu
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo v istem
roku predložiti tudi pismena pooblastila za
zastopanje.
CATV Murska Sobota d.d.
uprava

Nasprotni predlog
Ob-15360/06
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah uprava Iskraemeca, d.d. objavlja nasprotne predloge za 13. skupščino
družbe Iskraemeco, d.d., Kranj, ki je sklicana za dne 13. junija 2006.
a) Nasprotni predlog k 1. točki dnevnega
reda, ki ga je predlagala delničarka Iskra,
d.d. Ljubljana
Nasprotni predlog sklepa:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
odvetnica Samanta Kravanja iz Maribora.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Skupščini naj predseduje strokovna in
neodvisna oseba, predlagana s strani delničarjev.
Stališče uprave do nasprotnega pred
loga:
Uprava Iskraemeca, d.d. nasprotuje
predlaganemu nasprotnemu predlogu, ker
meni, da je predlagani predsednik skupščine Mitja Ulčar strokovna in neodvisna oseba, ki družbe nikoli ni predstavljal, zastopal
ali ji svetoval.
b) Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda, ki ga je predlagala delničarka Iskra,
d.d., Ljubljana
Nasprotni predlog sklepa:
Skupščina upravi ne podeli razrešnice
za poslovno leto 2005. Za pregled poslovanja družbe ISKRAEMECO, d.d. v preteklih
letih se imenuje neodvisna revizijska družba ECUM REVIZIJA d.o.o. Skupščina daje
nadzornemu svetu pooblastilo, da sproži
postopke zoper odgovorne osebe v primeru, da bodo v postopku revizije ugotovljene
nepravilnosti poslovanja družbe.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Nezavidljiv finančni položaj, v katerem
se je družba ISKRAEMECO, d.d. znašla,
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je rezultat dela sedanje uprave v letu 2005.
Uprava je s svojim preteklim delom in nepravilno sprejetimi odločitvami družbo spravila
v finančno in poslovno neugoden položaj,
zaradi česar je okrnjen ugled družbe tako z
vidika strank, poslovnih partnerjev, kot tudi
javnosti. Na neustrezno vodenje družbe nakazujejo naslednji pomanjkljivosti v ravnanju
uprave družbe:
– neracionalno upravljanje z obratnim
kapitalom družbe, ki se je od leta 2001 do
leta 2004 povečal z 31% na 42% čistih prihodkov iz prodaje. Na ta način je uprava
družbo prikrašala za 2,9 milijarde SIT likvidnostnih sredstev;
– odpisi terjatev do povezanih družb in
vrednosti dolgoročnih finančnih naložb v letu
2005 potrjujejo, da uprava ni nadzirala poslovanja teh družb in tako zaradi svoje malomarnosti ni preprečila nastale škode;
– pogoji poslovanja družbe so se zaostrovali vsaj od leta 2003 dalje. Kljub temu,
uprava družbe ni začela z ukrepi racionalizacije poslovanja do konca leta 2005, kar
je eden izmed ključnih razlogov za trenutno
slabo poslovanje družbe;
– počasno odzivanje uprave na opozorila nadzornega sveta v povezavi s slabim
finančnim in poslovnim stanjem družbe.
Trenutni položaj družbe je v škodo njenim
delničarjem, zato predlagamo, da se upravi
za poslovno leto 2005 ne podeli razrešnice
in da se zgoraj navedene opombe preverijo
v postopku izredne revizije preteklega poslovanja ISKRAEMECO, d.d. s strani neodvisne
revizijske hiše ECUM REVIZIJA d.o.o. V primeru potrditve gornjih navedb oziroma odkritih drugih nepravilnosti v poslovanju družbe
bi bilo potrebno primerno ukrepati. Pooblasti
se nadzorni svet, da le-ta sproži ustrezne
postopke zoper odgovorne osebe.
Stališče uprave do nasprotnega pred
loga:
Uprava Iskraemeca, d.d. nasprotuje
predlaganemu nasprotnemu predlogu. Podelitev razrešnice upravi je predlagana za
poslovno leto 2005, v katerem je uprava
začela izvajati poslovno sanacijo družbe.
Razrešnice upravam za pretekla poslovna
leta so že bile podeljene. Glede dela nasprotnega predloga, s katerim delničarka
predlaga izvedbo izredne revizije in sprejem
pooblastila nadzornemu svetu, da sproži postopke zoper odgovorne osebe, uprava Iskraemeca, d.d. ugotavlja, da predstavlja ta
del sklepa vsebinsko novo zadevo – razširitev dnevnega reda.
c) Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda, ki ga je predlagala delničarka Iskra,
d.d., Ljubljana
Nasprotni predlog sklepa:
Točka 3 dnevnega reda oziroma predlog
sklepa pod ad 3. se umakne iz dnevnega
reda.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Finančno neugoden položaj družbe je
mogoče z ustreznimi strokovnimi odločitvami in učinkovitimi ukrepi odpraviti brez dokapitalizacije. Po strokovni presoji za sedanji in prihodnji obseg poslovanja družba na
potrebuje povečanega obsega osnovnega
kapitala, zato je predlagana dopapitalizacija
nepotrebna. Posledica le-te bi bilo zmanjšanje udeležbe obstoječih delničarjev v celotnem osnovnem kapitalu družbe.
Stališče uprave do nasprotnega pred
loga:
Uprava Iskraemeca, d.d. nasprotuje
predlaganemu nasprotnemu predlogu, ker

ki ga je zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 17. 5. 2006, s
prodajalcem Dobrila Bertom, ki je stanovanje pridobil po kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja z dne 23. 6. 1993, sklenjeni z Občino Murska Sobota, zastavljeno
v korist upnice Banke Koper d.d., Koper,
Pristaniška 14, 6000 Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 5,200.000 SIT s
pripadki.

meni, da predlagano besedilo ne predstavlja
nasprotnega predloga. Poleg tega je dokapitalizacija za nadaljnje poslovanje družbe
nujna.
Iskraemeco, d.d., Kranj

Zavarovanja
SV 802/2006
Ob-15763/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opravilna številka
SV 802/2006 z dne 25. 5. 2006, je bila
nepremičnina, stanovanje v skupni izmeri
66,72 m2, v mansardi večstanovanjskega
objekta Nad elektrarno 11 v Kamnici, ki
stoji na parc. št. 292/5, k.o. Brestrnica, ki je
last dolžnika in zastavitelja Mendaš Edvarda, EMŠO 2807964500485, stanujočega
Bresternica, Nad elektrarno 11, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 3.
2006, sklenjene s prodajalcem Dravske
elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica
170, 2000 Maribor, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 52.500 CHF s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 5. 2026.
SV 362/06
Ob-15764/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-362/06 z dne
29. 5. 2006, je bilo na dvosobnem stanovanju št. 12, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Šentjerneju,
na naslovu Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej, s pripadajočo solastninsko pravico
na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah, stanovanjska
stavba stoji na parc. št. 425.S, vpisani pri
vl. št. 1677, k.o. Šentjernej, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Novem mestu,
last kreditojemalke in zastaviteljice Dušanke Prah, rojene 24. 1. 1955, stanuje Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej, EMŠO
2401955505060, in sicer do celote, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 61.860 EUR s
pripadki.
SV 393/06
Ob-15765/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 393/06 z dne 24. 5. 2006, je bilo stanovanje izmeri 34,26 m2, ki obsega kuhinjo
v izmeri 3,09 m2, sobo v izmeri 18,10 m2,
predsobo v izmeri 2,46 m2, kopalnico v izmeri 6,45 m2, balkon oziroma teraso v izmeri 2,16 m2, druge prostore v izmeri 2 m²,
ki se nahaja na naslovu Lendavska ulica
8, 9000 Murska Sobota, pri čemer stavba
stoji na parceli št. 320 katastrska občina
Murska Sobota, z identifikatorjem stavbe
501.ES, oboje vpisano v osnovni vložek št.
3949 katastrska občina Murska Sobota in
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SV 406/06
Ob-15766/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 406/06 z dne 26. 5. 2006, je bilo trisobno stanovanje in kletni prostor v skupni
izmeri 79,33 m², ki se nahaja na naslovu
Zvezna ulica 2, Murska Sobota, in sicer v
stavbi z identifikatorjem 3716.ES, ki stoji
na parceli številka 1333/5 katastrska občina Murska Sobota, vse vpisano v vložek
številka 3943 katastrska občina Murska
Sobota in ki sta jo zastavna dolžnika pridobila po kupoprodajni pogodbi, sklenjeni
dne 21. 4. 2006, s prodajalcema Zavec
Štefanom in Zavec Alojzijo, prodajalca pa
sta jo pridobila dne 17. 8. 1992, po kupni pogodbi številka 279/92, od prodajalke Mura d.d., NEVKNJIŽENOzastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
61.550 CHF s pripadki.
SV 521/06
Ob-15767/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 521/06, DK 37/06, je
bilo dvosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Mengšu,
Kolodvorska 2c, ki stoji na parc. št. 130,
131, 133, 134, 135 in 136 k.o. Mengeš,
last dolžnika in zastavitelja Muravec Marjana do celote, zastavljeno v korist upnika
Antona Demšarja, roj. 31. 5. 1939, stanujočega Trzin, Pernetova ulica 17, EMŠO
3105939500259, za zavarovanje denarne
terjatve po notarskem zapisu posojilne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, opr. št. SV 521/06, DK 37/06 v
višini 29.600 EUR s pp.
SV 801/06
Ob-15768/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 801/06 z dne 25. 5.
2006, je enosobno stanovanje št. 8 v izmeri 36 m2, v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Ravne 15, Tržič, stoječe
na parc. št. 394 in 395/1, obe k.o. Tržič,
last zastavitelja Leona Nišandžića, Medetova ulica 1, Kranj, na temelju prodajne
pogodbe z dne 9. 3. 2006 in dodatka k
prodajni pogodbi z dne 30. 3. 2006, oboje sklenjeno s prodajalcem Sebastjanom
Lombarjem, Ravne 15, Tržič, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Neuer Platz 14, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini 29.700 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan plačila, z letno obrestno mero v višini
3‑mesečnega Euriborja in pribitka v višini
3,75% ter z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 1. 6. 2021.
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SV 260/06
Ob-15769/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 24. 5. 2006, opr.
št. SV-260/06, je bilo stanovanje št. 5 v II.
nadstropju stanovanjskega bloka Žibernik
19, stoječega na parc. št. 3/1 in parc. št.
6/4, vl. št. 635 k.o. Rogaška Slatina, v
skupni izmeri 54,19 m2 in obsega kuhinjo
14,85 m2, sobo 16,83 m2, sobo 11,34 m2,
hodnik 4,10 m2, kopalnico 4 m2, balkon
1 m2, klet 2,07 m2, last Laure Boršič, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 132/93, sklenjene
28. 7. 1993 med Steklarno Boris Kidrič,
Rogaška Slatina, kot prodajalko in Boršič Marico, kot kupovalko ter na podlagi darilne pogodbe sklenjene dne 31. 1.
2006, med Boršič Marico kot darovalko in
Boršič Lauro kot obdarovanko, zastavljeno
v korist upnika Koščak Marjana, EMŠO
1411967500430, Žalna 69a, pošta 1290
Grosuplje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,415.668 SIT s pripadki.
SV 454/06
Ob-15770/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 454/06 z dne 26. 5. 2006,
je bilo dvosobno stanovanje št. 12, v 3.
nadstropju stanovanjske stavbe Milčinskega ulica 3 v Celju, s kletjo št. 12, v izmeri
61,64 m2, ki stoji na parc. št. 500/8, k.o.
Spodnja Hudinja, last Gračnar Darinke,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 5. 2006, med kupovalko Gračnar Darinko in prodajalko Bauda Marijo, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT, s pripadki, ki zapade v plačilo 31. 5. 2016.
SV 726/2006
Ob-15771/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 726/2006 z dne
24. 5. 2006, je stanovanje št. 2/I v izmeri
77,24 m², v stavbi v Mariboru, Koroška 6
– parc. št. 1569 k.o. Maribor Grad, last
Hajnrih Liliane, stanujoče Maribor, Koroška 6, na temelju prodajne pogodbe št.
1174/2006 z dne 19. 4. 2006, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 5,600.000 SIT
s pp.
SV 732/06
Ob-15772/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat
iz Maribora, opravilna številka SV 732/06
z dne 29. 5. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 15, v IV. nadstropju v
skupni izmeri 84,30 m2, s pripadajočo kletno shrambo, kar vse se nahaja v stavbi v
Mariboru, Prušnikova ulica 10, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 929/15
katastrska občina Spodnje Radvanje, last
dolžnice – zastaviteljice Nataše Doler, rojene 8. 12. 1974, stanujoče Petrovče 152,
3301 Petrovče ter solidarnega poroka in
soplačnika ter zastavitelja Tarasa Kolakovića, rojenega 12. 6. 1974, stanujočega
Crnekova ulica 9, 2000 Maribor, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe v
notarskem zapisu notarke Brede Horvat,
opravilna številka SV 541/06 z dne 13. 4.
2006, sklenjene med njima kot kupcema
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ter med Cvetko Žirovnik ter med Janezom
Žirovnikom, kot prodajalcema; zastavljena
v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice
Nataše Doler v višini 13,000.000 SIT s
pripadki ter z zapadlostjo do 156 mesecev,
šteto od prvega dne v prihodnjem mesecu
po porabi kredita, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 587/06
Ob-15773/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 587/06 z dne 25. 5.
2006, je bilo stanovanje v Kopru na naslovu Kozlovičeva ul. 1 (Krožna c. št. 27,
označeno kot trisobno stanovanje v mansardi objekta št. 1, območje B1, s teraso
na jugozahodu, stanovanje št. 25, v izmeri 76,67 m2 in predstavlja 4,89% površine
celotnega objekta, s kletjo št. 25 v prvi
etaži (PP) ter s pravico uporabe skupnih
delov stavbe in stavbišča, solast Opsenica
Karmen in Rojc Sandija, vsakega do 1/2,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
m.š. 5446546, Ljubljana, Šmartinska ul.
140 v višini 91.000 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF
na dan plačila glavnice s pp, z obr. mero
sestavljeno iz 12‑mesečnega Liborja in
obr. marže v višini 2% letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete 31. 5. 2029.
SV 601/06
Ob-15774/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 601/06 z dne 26. 5.
2006, je bilo stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Kopru, Mužčev trg
št. 8, v površini 51,35 m2, stavba stoječa
na parc. št. 1292, k.o. Koper, last Leskovec
Anite, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, m.š. 5446546, Ljubljana, Šmartinska ul. št. 140, v višini 125.200 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
za CHF na dan plačila glavnice s pripadki,
z obr. mero sestavljeno iz 12‑mesečnega
Liborja in obr. marže v višini 1,9% letno, z
zapadlostjo zadnje anuitete 31. 5. 2026.
SV 365/06
Ob-15775/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 365/06 z dne
29. 5. 2006, upnice Banke Koper d.d., s
sedežem v Kopru, Pristaniška 14, matična številka 5092221, solidarne porokinje,
plačnice in zastaviteljice Torkar Antonije,
roj. 16. 1. 1946, s stalnim prebivališčem
Begunjska cesta 23, 4248 Lesce, EMŠO
1601946505088 ter njene poslovne dejavnosti Zeliščarstvo »Prežla« – predelava
zdravilnih zelišč Torkar Antonija s.p., s
sedežem Begunjska cesta 23, 4248 Lesce, MŠ 5263491, kot kreditojemalke, sta
bila skladiščni prostor in garaža, ki še nista vpisana v zemljiški knjigi, zastavljena,
in sicer Torkar Antonija, roj. 16. 1. 1946,
s stalnim prebivališčem Begunjska cesta
23, 4248 Lesce, EMŠO 1601946505088,
izrecno in nepogojno dovoljuje, da se za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
16.700 EUR z obrestmi po letni obrestni
meri, ki je sestavljena iz 6‑mesečnega Euriborja in marže v višini 0,21% in je spre-

menljiva, EOM 3,95% letno, ki zapade v
plačilo v 60 enakih zaporednih mesečnih
obrokih, prvih 59 po 278 EUR, zadnji pa
298 EUR, ki zapadejo v plačilo vsakega
zadnjega dne v mesecu, od tega prvi dne
30. 6. 2006, zadnji pa dne 31. 5. 2011, z
morebitnimi zamudnimi obrestmi, ostalimi
stroški in drugimi pripadki pri nepremičninah – skladiščnem prostoru št. 27 v prvi
etaži objekta Železniška ulica 5 v Lescah,
označenem z id. št. 00912-027, pripisanem podvložku k.o. Hraše – kot glavni nepremičnini ter pri garaži št. 19 v prvi etaži,
z id. št. 00912-019, pri podvložku k.o.
Hraše, kot drugi nepremičnini, ustanovi
in vknjiži skupna hipoteka in neposredna
izvršljivost terjatve v korist Banke Koper
d.d., 6000 Koper, Pristaniška 14, matična
številka 5092221.
SV 739/06
Ob-15895/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat
iz Maribora, opravilna številka SV 739/06
z dne 30. 5. 2006, je bila nepremičnina,
dvosobno stanovanje številka 3, v III. nadstropju, v skupni izmeri 98,89 m2, ki se
nahaja v poslovno-stanovanjski zgradbi v
Mariboru, Partizanska cesta 6, zgrajeni na
parceli številka 1243/1, med drugim pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka
674, katastrska občina Maribor-Grad; last
dolžnika – zastavitelja Markizet družba za
inženiring d.o.o., Loška ulica 8, 2000 Maribor, matična številka 1552511, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe številka
02/04 z dne 19. 1. 2004, sklenjene med
dolžnikom – zastaviteljem kot kupcem ter
med Zvezo zadrug z.o.o. iz Maribora, kot
prodajalko, zastavljena v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, matična številka 5349907,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja
Markizet družba za inženiring d.o.o. v višini
12,800.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 25. 5. 2007, oziroma na dan odpoklica upnice, z obrestmi in
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve, navedene in opredeljene v točki
prvič in v točki drugič sporazuma, ki je nastala na temelju pogodbe o kratkoročnem
kreditu številka N 262/06 – KK/MB z dne
19. 5. 2006.
SV 856/06
Ob-15896/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 856/06 z dne
30. 5. 2006, je stanovanje št. 19, v izmeri 96,45 m2, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kidričeva cesta 11,
Kranj, stoječe na parc. št. 888/2 k.o. Kranj,
last zastaviteljev Milana Bundalo in Božene Bundalo, oba Kidričeva cesta 11, Kranj,
na temelju prodajne pogodbe, sklenjene
dne 25. 5. 2006, s prodajalko Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, Republika
Avstrija, identifikacijska številka 1870718,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 59.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan plačila, z letno obrestno mero v višini
3‑mesečnega Euriborja in pribitka v višini
3,1% ter z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 1. 6. 2021.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
SV 305/06
Ob-15897/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta št.
SV-305/06 z dne 18. 5. 2006, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom (2S+1K)
z oznako 4, z identifikacijsko št. 868-4,
v Pivki na Postojnski cesti 16, v skupni
velikosti 64,06 m2, stoječe na parceli št.
1008/11 k.o. Petelinje, last zastaviteljice
Veselinke Suša in na solastnem deležu
na skupnih prostorih in zemljiščih parc. št.
1008/11 in 1008/9, k.o. Petelinje, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka
5026237, v zavarovanje denarne terjatve
v znesku 16.800 EUR z obrestno mero
Euribor+2,5% letno in zapadlostjo terjatve 28. 5. 2031, z morebitnimi zamudnimi
obrestmi in vsemi stroški kreditodajalke v
zvezi s kreditom in morebitno izterjavo obveznosti.
SV 372/06
Ob-15898/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 372/06 z dne 30. 5.
2006, je bilo stanovanje št. št. 3, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1A,
stoječe na parc. št. 522/25 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 25,32 m2, last zastaviteljice
Ljerke Šimbere, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 4. 2006, sklenjene s
prodajalcem Henrikom Merzelom, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska
banka d.d., matična številka 5496527, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.000 EUR s pripadki.
SV 313/06
Ob-15906/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-313/06 z dne 23. 5.
2006, je bila nepremičnina z ident. številko
1756-2632/1: trisobno stanovanje z oznako
ČR/3/3bP1 v pritličju v izmeri 108,27 m2, s
pripadajočo shrambo z oznako ČR/3/3bP1
v kleti in parkirno mesto z oznako G45 v
kleti objekta v izmeri 26,39 m2, v stanovanjskem naselju Črnuška gmajna v stanovanjski stavbi z oznako 3b na Suhadolčanovi ulici 90 v Ljubljani, ki se nahaja na
parceli št. 493/14, k.o. Črnuče in nepremičnini, parcela št. 493/39, k.o. Črnuče,
last zastaviteljice Klep Vlaste, stanujoče
Maribor, Veluščkova ulica 7, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 28. 4. 2006, sklenjene med njo kot kupovalko ter Selaković Petrom kot prodajalcem, zastavljena v
korist upnice Posojilnica – Bank BorovljeCelovec registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, 9170 Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 61.000 EUR s pripadki, napram
dolžnici Klep Vlasti, Veluščkova ulica 7,
Maribor.
SV 340/06
Ob-15907/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-340/06 z dne 26. 5.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 20 v skupni izmeri 61,23 m2,
in sicer: kuhinja 9,90 m2, soba v izmeri
17,75 m2, soba v izmeri 17,75 m2, hodnik v
izmeri 7,53 m2, kopalnica v izmeri 3,30 m2,
terasa v izmeri 3,20 m2 in drugi prostori v

izmeri 1,80 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske stavbne na naslovu Cesta
XII/8, Ljubljana-Polje, last zastaviteljice Leskovar Brigitte, rojene 6. 1. 1951, stanujoče Polje cesta XII/8, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. BLST-KP-48/92
z dne 17. 4. 1992, sklenjene med njo kot
kupovalko ter Belinko, kem. industrijo p.o.,
Zasavska c. 95, Ljubljana kot prodajalko,
zastavljena v korist upnice Banke Domžale
d.d., skupina NLB, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
62.100 EUR s pripadki, napram dolžnici
Leskovar Brigitti, rojeni 6. 1. 1951, stanujoči Polje cesta XII/8, Ljubljana.
SV 862/06
Ob-15908/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 862/06 z dne 31. 5.
2006, je dvosobno stanovanje pod zaporedno številko 11, v izmeri 68,50 m2, v
2. nadstropju stavbe na naslovu Planina
38, Kranj, stoječe na parc. št. 194/2 k.o.
Huje, last zastaviteljice Simone Zupan,
Mlekarska ulica 19, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 5. 2006,
s prodajalcem Miloradom Važičem, Ravne 17a, Tržič, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, matična številka 5026237, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 71.000 EUR, z obrestno mero, ki je
sestavljena iz 3‑mesečnega Euriborja za
EUR + 1,9% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 18. 6. 2021.
SV 351/06
Ob-16045/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 351/06 z dne 31. 5.
2006, je bilo podstrešno stanovanje št. 5, v
izmeri 104,18 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Viktorja Svetina 7, Jesenice, s parc. št. 266/2 k.o. Koroška Bela, last zastaviteljice Katje Zupanc,
Podblica 19, Zgornja Besnica, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 5. 2006, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v
Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,200.000
SIT s pripadki.
SV 352/06
Ob-16046/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 352/06 z dne 31. 5.
2006, je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Slovenski Javornik, Kurirska
pot 2C, stoječe na parc. št. 1991/2 k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 57,70 m2, last
zastavitelja Edisa Solakovića, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 5. 2006,
sklenjene s prodajalko Natalio Kuplenik,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., matična številka 5026024, s sedežem
v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,200.000
SIT s pripadki.
SV 353/06
Ob-16047/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 353/06 z dne 31. 5.
2006, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Koroška Bela, Cesta Talcev 8D,
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stoječe na parc. št. 309 k.o. Koroška Bela,
v skupni izmeri 58,34 m2, last zastaviteljev
Željka Medića in Janje Vlahek – vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 5. 2006, zemljiškoknjižnim dovolilom z
dne 8. 5. 2006 sklenjene s prodajalcema
Srečkom Vlahekom in Sonjo Vlahek, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v
Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,400.000
SIT s pripadki.
SV 363/06
Ob-16048/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 363/06 z dne 31. 5.
2006, je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 37, stoječe na parc.
št. 2352 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
40,53 m2, last zastavitelja Milana Kajganića, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 10. 5. 2006, sklenjene s prodajalko Stojanko Jovičić, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,200.000 SIT s pripadki.
SV 495/2006
Ob-16069/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 495/2006
z dne 1. 6. 2006, je polovica dvosobnega
stanovanja št. 23 v mansardi stanovanjskega objekta Blaževa ulica 10, Škofja
Loka, v skupni izmeri 75,20 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 23,80 m2, sobo v izmeri
17,65 m2, sobo v izmeri 15,10 m2, shrambo
v izmeri 2,69 m2, kopalnico z WC v izmeri
8,41 m2, predsobo v izmeri 4,60 m2 in klet
v izmeri 2,95 m2, s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, ki
stoji na parceli št. 643/2 k.o. Škofja Loka,
last zastaviteljice Marije Matijević do ene
polovice, na podlagi prodajne pogodbe,
ki jo je (skupaj s solastnikom Jozom Matijevićem) sklenila 12. 4. 1995 s prodajalko
Občino Škofja Loka, zastavljeno v korist
družbe Hippa, finančne storitve, d.o.o.
(skrajšana firma Hippa, d.o.o.) s sedežem
v Mavčičah, Podreča 74, matična številka
1274759, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 1,100.000 SIT s pp.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 91/2005
Os-15377/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 91/2005 sklep z dne 23. 5. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Čistilni servis Rogaška MF Žerak Franc s.p.,
Ulica XIV. Divizije 12, Rogaška Slatina – v
stečaju (matična številka: 1465023000, ID
št. za DDV: 81927371), se zaključi v skladu
z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
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3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Čistilni servis
Rogaška MF Žerak Franc s.p., Ulica XIV. Divizije 12, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 1465023000, ID št. za DDV:
81927371) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I. To sodišče je dne 1. 3. 2006 ob 13.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Elex,
storitve in trgovina d.o.o., Gajstova pot
26a, Šentjur, in je dne 23. 5. 2006 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Elex, Storitve in trgovna d.o.o., Gajstova pot
26a, Šentjur (mat. št.: 5852994, ID št. za
DDV: SI48498858).
Odslej se firma glasi: Elex, Storitve in
trgovina d.o.o., Gajstova pot 26a, Šentjur (mat. št.: 5852994, ID št. za DDV:
SI48498858) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00160606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2006 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 23. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2006

St 18/2006
Os-15378/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2006 sklep z dne 23. 5. 2006:
I. To sodišče je dne 20. 3. 2006 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: ILEZ,
Izdelava in popravilo lesenih predmetov
d.o.o., Zabuvkovica 102, Griže, ki ga zastopa odv. Jasmina Gričnik iz Žalca, in je
dne 23. 5. 2006 ob 10. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: ILEZ, Izdelava in
popravilo lesenih predmetov d.o.o., Zabukovica 102, Griže (mat. št.: 5394759, ID št. za
DDV: SI16142209).
Odslej se firma glasi: ILEZ, Izdelava in
popravilo lesenih predmetov d.o.o., Zabuvkovica 102, Griže (mat. št.: 5394759, ID št.
za DDV: SI16142209) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00180606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2006 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 23. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2006

St 17/2004
Os-15380/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 17/2004 sklep z dne 25. 5. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Mega bar Irena, Irena Osek s.p., Rečica
12, Podplat – v stečaju (matična številka:
5833511, ID št. za DDV: 23154314), se zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mega bar Irena,
Irena Osek s.p., Rečica 12, Podplat – v
stečaju (matična številka: 5833511, ID št.
za DDV: 23154314), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 5. 2006

St 16/2006
Os-15379/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2006 sklep z dne 23. 5. 2006:

St 15/2006
Os-15381/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2006 z dne 19. 5. 2006 odločilo, da se

stečajni postopek nad dolžnikom Rex Maris, gostinstvo in turizem, d.o.o. Portorož,
Obala 33, matična številka 1666363, začne
in takoj zaključi, na Občino Piran se (brez
prevzema obveznosti) prenese dolžnikovo
premoženje (Monitor compaq TFI pod zaporedno številko 000003, Pc cqq evo 0300
pod zaporedno številko 000004, Tiskalnik
epson pod zaporedno številko 000009, Tiskalnik m – star tsp 743c pod zaporedno
številko 0000010, ISDN priključek pod zaporedno številko 0000012, Mon touch screen filter pod zaporedno številko 0000014,
On compaq tft 5015 pod zaporedno številko
0000015, Komunikac swich pod zaporedno
številko 0000020, Ups smart pod zaporedno
številko 0000021, Tiskalnik star tsp 743 pod
zaporedno številko 0000097, Rabljen pc ibm
pod zaporedno številko 0000098, Pc hp p
III 650 pod zaporedno številko 0000106,
terjatve po seznamu z dne 7. 3. 2006) in
po pravnomočnosti tega sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega registra tukajšnjega
sodišča.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2006
St 50/2005
Os-15382/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2005 z dne 19. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad družbo Ćehić Frizerstvo,
prevozništvo d.o.o. Koper, Krožna cesta
3, ki je vpisana pri tukajšnjem sodišču, vl.
številka 066/10617200, matična številka
1660624, šifra dejavnosti I.60.240.
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma:
Ćehić Frizerstvo, prevozništvo d.o.o. – v
stečaju, Koper, Krožna cesta 3.
Za stečajnega upravitelja se postavi Igor
Bončina, Valjhunova 11, Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih s priloženimi dokazi v dveh izvodih
in predpisano kolkovano, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica za začetek stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 8. 9. 2006
ob 8.45 v razpravni dvorani št. 135/I tukajšnjega sodišča, Ferrarska ulica 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2006
St 243/2005
Os-15383/06
To sodišče je preložilo narok v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Sopotnik
Recom d.o.o. Trzin, Špruha 33, na dne
12. 6. 2006 ob 13.45, v prostorih tukajšnjega
sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, razpravna dvorna št. II v
1. nadstropju.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006
St 210/2005
Os-15384/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Aton d.o.o.,
Ljubljana, za dne 7. 7. 2006 ob 11.15 v
razpravni dvorani št. 5/I, Miklošičeva 7, tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 in 15 med
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uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2006

pisarni tukajšnjega sodišča št. 226 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2006

St 293/2004
Os-15385/06
To sodišče je s sklepom St 293/2004 z
dne 27. 3. 2006 ustavilo stečajni postopek
zoper Kabelnet export-import d.o.o., Ljubljana, Kebetova 1, zaradi prodaje pravne osebe in se nadaljuje zoper stečajno
maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2006
St 221/2003
Os-15386/06
To sodišče je s sklepom St 221/2003
dne 22. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Belfor d.o.o., Tbilisijska 59
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 22. 5. 2006
St 74/2006
Os-15387/06
To sodišče je s sklepom St 74/2006 dne
24. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom VAL.INT gostinstvo, trgovina
in storitve d.o.o. Ljubljana, Šmartinska
c. 106, matična številka: 2020971, vložna
številka: 14057700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
tako 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 4. 9. 2006 ob 13.30 v razpravni dvorani
št. 4, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2006
St 83/2006
Os-15388/06
To sodišče je s sklepom St 83/2006 dne
24. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom NT Inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Zaloška c. 269, Ljubljana,
matična številka 5015421, davčna številka
66073154.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Natašo Gibičar Toš, odvetnico 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 8. 9. 2006 ob 10.15 v razpravni dvorani
št. I/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2006
St 103/2004
Os-15389/06
To sodišče je s sklepom St 103/2004
dne 22. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom D.G. Marketing d.o.o. Kamnik, Podjetje za trgovino in propagando, Glavni trg 8, Kamnik – 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 23. 5. 2006
St 279/2005
Os-15390/06
To sodišče je s sklepom St 279/2005 dne
24. 5. 2006 ustavilo stečajni postopek nad
dolžnikom GTT – Mrak d.o.o., Goričane 46,
Medvode – v stečaju.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2006
St 156/2004
Os-15391/06
Obveščamo vas, da je to sodišče s sklepom opr. št. St 156/2004, z dne 24. 5. 2006
v stečajni zadevi samostojnega podjetnika
Cvetko Milan, Partizanska 85, Maribor,
zaradi neznanega bivališča in neznanega
sedeža dejavnosti razrešilo začasno zastopnico – odvetnico Ljubico Kočnik-Jug iz Maribora, saj je stečajni postopek zoper imenovanega že pravnomočno končan.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2006
St 148/2004
Os-15397/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje popravljenega osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku
nad Elektrokovina orodjarna d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Tržaška c. 23, ki bo dne
16. 6. 2006 ob 12. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v popravljeni
osnutek za glavno razdelitev stečajne mase
v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča št. 227
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2006
St 131/2003
Os-15398/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad Ljubec Branko s.p., papirnica & cvetličarna
»Bambi« – v stečaju, Lovrenc na Pohorju, ki bo dne 6. 7. 2006 ob 9. uri, v sobi
220/II, tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
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St 6/97
Os-15399/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/97 z
dne 22. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom EMO Energetika Proizvodno podjetje d.o.o. – v stečaju, Maribor,
D Mravljaka 9, ker so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2006
St 7/2006
Os-15400/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
7/2006 dne 19. 5. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Saksi,
Dušan Premovič s.p., Stritarjeva ul. 24,
Maribor.
Šifra dejavnosti: 65.230, matična številka: 1958615.
Odslej firma glasi Saksi, Dušan Premovič
s.p. – v stečaju, Stritarjeva ul. 24, Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
dr. Irena Lesjak, Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo
terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT). Vplačati jo morajo za pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014
in za fizične osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000338529 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2006 ob 1.1 uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
St 31/2004
Os-15401/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Maxharraj Tasim s.p. Oplotnica
– v stečaju, matična številka 1008692000,
davčna številka 27559718, se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
St 161/2004
Os-15402/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Čorkalo Branko s.p., Maribor, matična številka 5390819000, šifra dejavnosti 45.330, davčna številka 53934385 se
v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh, po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnika izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2006
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St 7/2006
Os-15403/06
To sodišče je dne 22. 5. 2006 izdalo sklep
opr. št. St 7/2006, da se začne likvidacijski
postopek zoper dolžnika Stanovanjska zadruga etažni lastniki, z.o.o., Gradnikove
brigade 41, Nova Gorica, matična številka
5639883000, davčna številka 12474827,
vpisana v sodnem registru tega sodišča vl.
št. 2-2567-00.
Likvidacijska upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58,
5290 Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravnava s sodnimi koleki, ki se
nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom, pa so upniki dolžni sodno takso
poravnati na TRR št. 01100-1000-339014
sklic na št. 11 42218-7110006-0706. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
25. 8. 2006 ob 8.30 v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 5. 2006
St 8/2003
Os-15404/06
To sodišče obvešča, da bo v stečajnem
postopku zoper stečajnega dolžnika Meblo
iverka, Podjetje za proizvodnjo ivernih
plošč, d.o.o., Industrijska cesta 5, Nova
Gorica, v stečaju, tretji narok za preizkus
terjatev 12. 6. 2006 ob 12.50, v sobi 110/I
tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2006
St 29/2005
Os-15405/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2005 z dne 19. 4. 2006, ki je postal
pravnomočen dne 5. 5. 2006, potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Piletič, gradbeništvo in knjigovodstvo
d.o.o., Dolenja Stara vas 17/a, Šentjernej
in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
I. B) Razred terjatev strateških dobaviteljev, katere bo dolžnik poplačal v višini
100% ugotovljenih terjatev v roku 5 let po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave v nominalni višini terjatve.
C) Razred terjatev navadnih upnikov,
katerih terjatve bo dolžnik poplačal v višini
20% ugotovljenih terjatev v roku enega leta
po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave v nominalni višini terjatve.
D) Razred terjatev iz naslova obveznosti
za obresti iz plačil davkov in prispevkov, ki
se v celoti odpišejo.
II. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu po posameznih razredih – tabela
št. 1 z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega skle-
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pa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v rokih, navedenih v točki I/B in C izreka tega sklepa.
Za terjatve iz naslova zamudnih obresti od
neplačanih davkov in prispevkov je v skladu
s tretjim odstavkom 16. člena ZFPPod predviden odpust celotne obveznosti.
III. Potrjena prisilna poravnava ima
pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
IV. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike, katerih terjatve so bile
ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
V. Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 2006
St 16/97
Os-15406/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Slovenske železarne – Jeklolivarna Ravne,
podjetje za proizvodnjo jeklolitine in litih
izdelkov d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem, se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 4. 2006
St 10/2006
Os-15407/06
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave St 10/2006 začetim nad dolžnikom
Arctis družba za predelavo plastičnih
mas d.o.o., Pod gradom 1, Slovenj Gradec, upnike na narok za sklenitev prisilne
poravnave, ki bo dne 20. 6. 2006 ob 9. uri, v
sobi št. 33 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 5. 2006
St 23/2005
Os-15547/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2005 z dne 26. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Interplast, proizvodnja in trgovina, Radovljica, d.o.o.,
Gregorčičeva 27, Radovljica, matična številka: 5597200, davčna številka: 634323331,
šifra dejavnosti: 25.240.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Andrej Marinc, Tacenska cesta 125a, 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 8. 9.
2006 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 26. 5. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 2006
St 7/2006
Os-15548/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2006
z dne 24. 5. 2006 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Montažne storitve Darko Bukovnik s.p., Ulica Ignaca Borštnika
8, Cerklje, davčna številka: 20388497 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 24. 5. 2006
St 10/2006
Os-15549/06
To sodišče je s sklepom št. St 10/2006
z dne 25. 5. 2006 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Instalomont, trgovina in zastopanje d.o.o., Leskovec pri Krškem, Mladinskih delovnih
brigad 8, Leskovec pri Krškem.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/02147/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 25. 5. 2006
St 43/2000
Os-15550/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Fistrade, finančne storitve, inženiring in trgovina, d.o.o., Spodnja Idrija – v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajni upravitelj Dušan Taljat predložil 23. 5. 2006 z datumom 19. 5. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 25. 8. 2006 ob
8.35 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2006
St 21/1995
Os-15551/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
4. narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Kraš Planika, Podjetje za proizvodnjo in predelavo
mleka, kremnih plošč in namazov, d.o.o.,
Kobarid – v stečaju, Gregorčičeva 332,
Kobarid, dne 5. 7. 2006 ob 8.30 v razpravni
dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2006
St 12/2006
Os-15552/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/2006,
z dne 25. 5. 2006 v smislu tretjega odstavka
27. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) ustavilo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Fištravec
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Kerenčičev trg 9, Ormož, ki se
je začel dne 5. 5. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2006
St 15/2006
Os-15553/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2006, z dne 25. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Valtis trgovi-
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na in storitve d.o.o., Osojnikova cesta 3,
Ptuj, matična številka 1786946, šifra dejavnosti 15.200, davčna številka 55844286.
Odslej firma glasi: Valtis trgovina in storitve d.o.o., Osojnikova cesta 3, Ptuj – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 9.
2006, ob 9.45 v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 5. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2006

In 2006/00097
Os-14163/06
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 9. 3.
2006, opr. št. In 2006/97, je bil dne 9. 5.
2006 opravljen v korist Natalije Helbl, Partizanska 48, Radlje ob Dravi, rubež stanovanja št. 16, v III. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Partizanska 48, Radlje ob
Dravi, last dolžnika Vlada Helbla do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 5. 2006

St 3/2006
Os-15560/06
Poravnalni senat dolžnika MS turistično, kmetijsko in trgovsko podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru, razpisuje narok za
prisilno poravnavo, ki bo dne 19. 6. 2006 ob
11.30 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega
sodišča.
Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki si
lahko predlog načrta finančne reorganizacije
ogledajo pri tem sodišču na stečajnem oddelku v sobi št. 5, v času uradnih ur.
Upniki lahko glasujejo o prisilni poravnavi
tudi pisno.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 5. 2006
St 10/2006
Os-15899/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2006 z dne 19. 5. 2006 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Agencija
Spot – Marko Majkić, s.p., Ul. Generala Levičnika 44c, Koper, matična številka 1706829, začne in takoj zaključi ter po
pravnomočnosti tega sklepa odredilo izbris
samostojnega podjetnika iz registra samostojnih podjetnikov, ki ga vodi Davčni urad
Koper.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2006

Izvršbe
In 2005/00200
Os-14961/06
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. In 2005/00200 z dne 27. 9.
2005, je bil dne 27. 10. 2005 opravljen rubež
nepremičnine v korist upnikov 1. Javno podjetje Komunala p.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj in 3. Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnikoma Dušanu in Darji Peneš, oba Planina 8, Kranj, zaradi izterjatve 53.952 SIT s
pp, 170.021 SIT s pp in 155.312 SIT s pp.
Nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje številka 10, v 2. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Planina
8, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, pro-

stori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem v lasti dolžnikov Dušana in Darje
Peneš, oba Planina 8, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 5. 2006
In 2004/01491
Os-13690/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 12. 2004, je bil dne 30. 8. 2005
opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja s kabinetom
v izmeri 65,07 m2, št. 11, Nanoška 34 v Ljubljani, ki ni vpisano v z.k., last dolžnika Kalin
Zdenka, Nanoška 34, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2006
In 04/00247
Os-11358/06
Izvršitelj Žel Jože je dne 15. 11. 2004, s
pričetkom ob 10. uri, v zadevi In 2004/00247,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika
Neumeister Dušana, Podvelka 12, Podvelka, za upnico Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, v kraju Podvelka 12,
Podvelka, pri dolžniku ob prisotnosti Neumeister Tatjane – žene dolžnika in Dušana Horvata – pooblaščenca upnice, opravil
rubež nepremičnine, stanovanja št. 9, v II.
nadstropju stanovanjskega bloka v Podvelki 12, 2363 Podvelka. Stanovanje meri
40,45 m2 in obsega sobo v izmeri 13,86 m2,
kuhinjo v izmeri 15,44 m2, kopalnico + WC
v izmeri 2,82 m2, predsobo v izmeri 2,52 m2,
shrambo v izmeri 1,56 m2, klet oziroma drvarnico v izmeri 4 m2 in balkon v izmeri
0,25 m2.
In 2005/00476
Os-13190/06
Izvršitelj Žel Jože je dne 31. 1. 2006, s
pričetkom ob 9.30, zadevi In 2005/000476,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika
Ribič Milana, Zdravkova ulica 18, Maribor,
za upnika Stanovanjski sklad RS Ljubljana,
Poljanska cesta 31, v kraju Maribor, Zdravkova 18, pri dolžniku ob prisotnosti Ribič Milana – dolžnika, opravil rubež nepremičnine,
stanovanja št. 12, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjske hiše na naslovu Zdravkova
ul. 18, Maribor. Stanovanje stoji na parceli
št. 2106/1, pripisano pri vl. št. 2912, k.o. Pobrežje, v skupni izmeri 64,47 m2. Stanovanje
je dvoinpolsobno.
In 134/2005
Os-14487/06
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 26. 4.
2006 ob 10. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 2005/134, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Trol Sonji
(sedaj Breznik Sonja), Lešnikova 20, Hotinja vas, 2312 Orehova vas, zaradi izterjave 41,782.509,10 SIT s pp, v navzočnosti
dolžnice opravil rubež nepremičnin, ki nista
vpisani v zemljiško knjigo:
– apartma št. 4, tip Tulpika, v ugotovljeni
velikosti 55,14 m2, od tega 40,06 m2 bivalne
površine, 12,85 m2 terase in 2,23 m2 pokritega vhoda, ki stoji na parc. št. 920/9S, vl. št.
514/2, k.o. Martjanci, indentifikator stavbe
448 ES, velikost parcele 56,95 m2;
– apartma št. 4, tip Sončnica, v ugotovljeni velikosti 55,26 m2, od tega 43,20 m2 bivalne površine, 9,83 m2 terase in 2,23 m2 pokritega vhoda, ki stoji na parc. št. 920/9S, vl. št.
514/1, k.o. Martjanci, indentifikator stavbe
448 ES, velikost parcele je 57,03 m2.
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In 108/2004
Os-13518/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
20. 8. 2004, pod opr. št. In 108/2004, ki je
postal pravnomočen dne 19. 12. 2005, v
korist upnika Likar in sin, d.n.o., Kardeljev
trg 6, Velenje, zoper dolžnico Vido Tomic
iz Velenja, Stantetova 13, zaradi izterjave
494.603,36 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
jo predstavlja stanovanje št. 18, v VI. nadstropju stanovanjske stavbe na Stantetovi
13 v Velenju, ki je po podatkih v spisu v
celoti last dolžnice Vide Tomic, Stantetova
13, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 5. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5833/2005
Os-12435/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 13. 2. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Hliš Zlatka, Celje, Cesta na Ostrožno 21, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 11. 1990,
ki sta jo sklenila Ingrad Celje, kot prodajalec
in Hliš Zlatko, Cesta na Ostrožno 21, Celje,
kot kupec, in sicer poslovni prostor št. 13,
Savinova ulica 7, Celje, v površini 28,10 m2,
vpisanem pri podvložku št. 2434/14, k.o.
Celje, številka identifikatorja 13.E, na stavbi
številka ID 1342.ES.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Hliš Zlatka, Cesta na Ostrožno 21,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2006
Dn 2337/2004
Os-1925/06
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagatelja Aljoše Vlastelica, Železniška cesta 3, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – prodajne pogodbe št. 72/400-91-PS
z dne 2. 12. 1991 in aneksa k tej pogodbi
z dne 17. 2. 1997, ki sta jo sklenili in dogo-

Stran

4378 /

Št.

57 / 2. 6. 2006

vorili Helios, podjetje za opravljanje zunanjetrgovinskih in drugih poslovnih storitev
d.o.o., Količevo 2, Domžale, ki ga je zastopal direktor Marko Vresk, kot prodajalec in
Kruljec Olga ter Kruljec Vojko, oba takrat
stanujoča Domžale, Železniška cesta 3, kot
kupca.
Predmet pogodbe oziroma aneksa, katerih izvirnik se je izgubil, je bilo dvosobno
stanovanje št. 6, v II. nadstropju v izmeri
64,15 m2, v stanovanjskem bloku v Domžalah, Železniška ulica št. 3, ki je ležal na
parc. št. 488, 483/1, 487/2, 483/3, 488/1,
480/2 in 479/1, k.o. Domžale, po postopku
parcelacije samo na parc. št. 3724, k.o.
Domžale.
Na podlagi potrdila Geodetske uprave
Republike Slovenije, Izpostave Domžale,
št. 90332-00118/2003 z dne 10. 12. 2003,
je predmetna nepremičnina, sicer stavba
z naslovom Domžale, Železniška cesta 3,
Domžale, stoječa na parc. št. 3724, k.o.
Domžale, dobila identifikacijsko številko
02989, predmetno stanovanje pa identifikacijsko številko dela stavbe 02989/006,
v skupni površini 69,42 m2 (stanovanje v
izmeri 63,23 m2 ter dva pomožna prostora
A1, v izmeri 1,552 ter A2 v izmeri 4,64 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 2. 1997, ki sta
jo sklenila Kruljec Vojko, stan. Železniška
3, Domžale, kot prodajalec in Vlastelica
Aljoša, stanujoč takrat Poljanska pot št. 2,
Domžale, kot kupec.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 9. 2005
Dn 2513/2005
Os-10554/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Koren Helene, Livarska ul. 7, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar,
o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za stanovanje in klet št. 11, v skupni
izmeri 47,55 m2, na naslovu Livarska 7, Kamnik, ident. št. 19.E, v podvl. št. 2636/19,
k.o. Kamnik, na ime predlagateljice Koren
Helene, Livarska ul. 7, Kamnik, izdalo sklep
Dn št. 2513/2005 z dne 19. 1. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe D2K3 z dne 12. 11. 1996,
sklenjene med SGP Gradbinec Kranj, p.o.
Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem in Heleno Koren, (roj. 15. 2. 1931), Toronto, 3474
Yonge st. Ontario, Canada, kot kupcem, za
enosobno stanovanje št. 11, v 3. nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta z oznako
D2K3, stoječega na parc. št. 746/2, k.o.
Kamnik, na Livarski ulici. Izmera stanovanja je 43,98 m2. Stanovanju pripada kletni
prostor št. 11, 3,57 m2 ter skupni prostori
in naprave v objektu, skladno s tehnično
dokumentacijo za PGD in PZI in gradbenim dovoljenjem številka 351-235/91-5/22
z dne 18. 10. 1995. Predmet te pogodbe
je tudi nerazdelni delež funkcionalnega zemljišča v obsegu, kot ga bo določil pristojni
upravni organ. Nerazdelni delež se izraču-
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na na podlagi prodajne površine stanovanja oziroma poslovnega prostora glede na
celotno prodajno površino objekta D2K3, za
kupnino 85.013,34 DEM v tolarski protivrednosti na dan sklenitve pogodbe v znesku
7,692.455,20 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Koren Helene, Livarska ul.
7, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 3. 2006
Dn 2472/2005
Os-10559/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pečan Tadeje, Tunjiška 2a, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar,
o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za enosobno stanovanje v pritličju
z balkonom, z oznako 4, v izmeri 38,10 m2
in klet z oznako 4, v izmeri 2,10 m2, skupaj v izmeri 40,20 m2, z ident. št. 4.E, na
naslovu Tunjiška 2a, Kamnik, v podvl. št.
2882/4, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice Pečan Tadeje, Tunjiška 2a, Kamnik,
izdalo sklep Dn št. 2472/2005 z dne 19. 1.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 540/72 z dne 19. 5.
1972, sklenjene med SGP Graditelj Kamnik
– Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in
Mustar Jožetom in Jožico, oba Zagorica
11, Dobrepolje, kot kupcema, za enosobno
stanovanje 4a/PT, v stanovanjskem objektu G-3, ob Tunjiški cesti v Kamniku, na
parc. št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik, z neto površino po merah v glavnem
projektu, in sicer spalnica 12,1 m2, kuhinja
11,7 m2, kopalnica, WC 3,8 m2, predsoba
4,3 m2, balkon 5,9 m2, ozimnica 1,4 m2, v
skupni izmeri 40,2 m2, za kupnino v znesku
118.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Pečan Tadeje, Tunjiška 2a,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 3. 2006
Dn 3188/2003
Os-10571/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Davida Pogačarja, Kranjska c. 3 C, Kamnik in
Jožefa Pogačarja, Topniška 60, Ljubljana,
za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. E.14, stanovanje št. 14, v 3. in
1. etaži v stanovanjski stavbi Kranjska c. 3,
Kamnik, v podvl. št. 2830/14, k.o. Podgorje,
na predlagatelja tega postopka izdalo sklep
Dn št. 3188/2003 z dne 30. 8. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:

– pogodbe št. 561/74, sklenjene dne
18. 12. 1974, med SGP Graditelj Kamnik,
kot prodajalcem in Tršinar Marijo, Cankarjeva 1, Kamnik, kot kupcem, za enosobno
stanovanje z oznako 1a/I. nadstropje sev.
stopnišče, stan. objekt TSB-5, ob Kranjski
cesti v Kamniku, stanovanje obsega spalnico 16,50 m2, kuhinjo 13,35 m2, kopalnico, WC 4,14 m2, balkon 4,48 m2, ozimnico
5,46 m2, za kupnino 160.000 DIN,
– kupne pogodbe, sklenjene dne 5. 5.
1982, med Tršinar Marijo, Kranjska c. 3/c,
Kamnik, kot prodajalko in Marinko Ksenijo, Dobrunjska c. 16, Dobrunje ter Marinko
Milanom, Oražnova 2, Ljubljana, kot kupcema, za enosobno stanovanje z oznako
1a/I nadstropje sev. stopnišče, stan. objekt
TSB–5, ob Kranjski cesti v Kamniku, stanovanje obsega spalnico 16,50 m2, kuhinjo 13,35 m2, kopalnico, WC 4,14 m2, balkon 4,48 m2, ozimnico 5,46 m2, za kupnino
1,000.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Davida Pogačarja, Kranjska c. 3 C, Kamnik in Jožefa Pogačarja,
Topniška 60, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 3. 2006
Dn 2459/2005
Os-10574/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelj Antona Einfalta, Pot Marije Vere 1, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanje
št. 18, v 1. in 4. etaži večstanovanjskega
objekta v Kamniku, Zikova ul. 10, stoječega
na parc. št. 745/1, k.o. Kamnik, na nepremičnini E.18, ki meri 39,03 m2, v podvl. št.
2947/18, k.o. Kamnik, na ime predlagatelja
Antona Einfalta, Pot Marije Vere 1, Kamnik,
izdalo sklep Dn št. 2459/2005 z dne 20. 1.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9.
1986, sklenjene med Kosmač Marto, roj.
12. 7. 1959, stan. Zikova 10, Kamnik, kot
prodajalko in Einfalt Marijo, Rogatec 20, kot
kupovalko, ki jo zastopa sin Einfalt Anton,
Pot Marije Vere 1, Kamnik, za enosobno
stanovanje v stanovanjskem objektu E1K2
na Perovem, in sicer stanovanje št. 18/II,
ki je locirano na parc. št. 744/1 in 745/1,
k.o. Kamnik, v izmeri 32,88 m2, h kateremu
spada tudi kletni prostor št. 18 in pravica
souporabe vseh skupnih prostorov in dvorišča, katerih število in razpored je razviden
iz prodajnega prospekta, ki je kot priloga
sestavni del te pogodbe, vse za kupnino v
znesku 8,600.000 DIN,
– darilne pogodbe, sklenjene med Einfalt Marijo, roj. 6. 9. 1912, stanujočo Kamnik, Zikova 10, kot darovalka in Einfalt
Antonom, roj. 12. 1. 1942, stanujočem Kamnik, Pot Marije Vere 1, kot obdarjenec,
za enosobno stanovanje št. 18/II v izmeri
32,88 m2, na naslovu Zikova ul. 10, Kamnik,
h kateremu pripada tudi kletni prostor št. 18
ter sorazmerni solastniški delež na skupnih
delih in napravah ter funkcionalnem zemlji-
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šču, ki se nahaja v stanovanjskem objektu
E1K2 na Perovem, ki stoji na parc. št. 744/1
in 745/1, k.o. Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Antona Einfalta, Pot Marije
Vere 1, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2006

z dne 5. 12. 1991, sklenjene med Občino
Ljubljana Bežigrad, Linhartova 13 in Alenko
Vidmar Snedec, Kržičeva 6, Ljubljana, za
stanovanje št. 10, v II. nadstropju, v stanovanjski hiši Kržičeva 6, Ljubljana, vložek št.
1564, katastrska občina Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005

Dn 20944/2003
Os-9906/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljšiki sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Milovana Nikolića, Vošnjakova 5, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice na dvoinpolsobnem stanovanju št. 72, v 9. nadstropju in kletnem
prostoru št. 72, Celovška 108, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 4255/77,
z identifikatorjem 150.E in 151.E, v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 11. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 20944/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
kupne pogodbe z dne 25. 1. 1973,
sklenjene med prodajalcem SGP Slovenija ceste, Titova c. 38 in kupcema Filipom
Bohinc in Irino Sukič, oba Ljubljana, Moše
Pijade 35, za dvoinpolsobno stanovanje
št. 72, v IX. nadstropju, severozahod, ki
meri 76,50 m2, v stolpnici ST-5, na parc.
št. 681/2, 675/1 in 678/2, k.o. Zgornja Šiška, ki je bila s pogodbo s Skladom za
komunalno ureditev zemljišč Občine Ljubljana Šiška, št. 2513/65 ZK z dne 23. 6.
1965;
kupoprodajno pogodbo z dne 5. 1. 1979,
sklenjeno med prodajalko Irino Bohinc, Celovška 108, Ljubljana in kupcem Nikolič Milovanom, Vošnjakova 5, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 74,95 m2,
stanovanjske stolpnice št. 72, v IX. nadstropju poslovno stanovanjske stolpnice v
Ljubljani, Celovška 108, ki stoji na parc. št.
681/2, 657/1 in 678/2, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005

Dn 35529/2004
Os-15762/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof. dr. Maks Tajnikar, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju z
identifikatorjem 52 E, št. 24, v III. nadstropju, s shrambo št. 16/24 v kleti, Reboljeva 16, vpisanim pri podvložku št. 2943/52,
k.o. Stožice, dne 25. 3. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. BS-3 52/78 z dne
28. 12. 1997, sklenjene med prodajalcem
Združenim gradbenim podjetjem Giposs
Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga zastopa
Staninvest Ljubljana, Kersnikova 6/IV, ki ga
zastopa glavni direktor Slavko Matičič in
kupcem Turk Antonom, Vodnikovo naselje
16, Ljubljana, o prodaji stanovanja št. 24, v
III. nadstropju, Reboljeva 16, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 18. 6. 1982,
med prodajalcem Turk Antonom, Reboljeva 16, Ljubljana in kupcem Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani, kot kupcem, o
prodaji stanovanja št. 24, v III. nadstropju
stanovanjskega objekta P+4, Reboljeva 16,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005

– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 1. 1992, sklenjene med
prodajalcem Železniškim gospodarstvom,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ki ga zastopa Zoran Madon in kupovalcema Antonom Maroltom in Zvonkom Maroltom, oba
Koroška 22, Ljubljana, za eno stanovanje
številka 1 v kleti, v stanovanjski hiši Koroška 22, Ljubljana, katastrska občina Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 16. 3. 1994,
sklenjene med darovalcem Antonom Maroltom, Koroška 22, Ljubljana in obdarjencem
Zvonkom Maroltom, Koroška 22, Ljubljana,
s katerim je Zvonko Marolt v dar prejel eno
polovico trisobnega stanovanja v podpritličju stanovanjskega objekta Koroška 22,
Ljubljana, katastrska občina Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005

Dn 4057/2002
Os-15761/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Vidmar Snedec, Križičeva 6, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju v izmeri 81,73 m2 in kleti v izmeri
10,66 m2, Kržičeva 6, Ljubljana, vpisanima
v podvložek številka 3705/10, z identifikatorjema 19.E in 20.E, v katastrski občini Bežigrad, dne 3. 2. 2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 441/11/91

Dn 27944/2004
Os-16922/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mateje Minič Debernardi, Trg 1. maja 2,
Piran, ki jo zastopa podjetje Otium d.o.o.
iz Ljubljane, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 1, v podpritličju, s shrambo številka 1 in kletjo številka
1, v kletni etaži, vse na naslovu Koroška
ulica 22, Ljubljana, vpisanimi v podvložek
številka 3776/1, z identifikatorjem 1.E, katastrska občina Bežigrad, dne 1. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 27944/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
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Dn 3857/2000
Os-34473/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dokler
Janeza, Zaloška 92, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju št.
11/II, v 2. nadstropju, Zaloška cesta 92,
Ljubljana, v izmeri 61,45 m2, vpisani v podvložek št. 1450/11, z identifikatorjem 11.E,
v katastrski občini Moste, dne 14. 6. 2005,
pod opr. št. Dn 3857/2000, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
III/f – 365/1-69 z dne 29. 5. 1969, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Zidar Kočevje, Trg 3. oktobra 23,
ki ga zastopa direktor Miha Papič, dipl. ing.
grad. in kupcem Dokler Janezom, Kajuhova
36/IV, Ljubljana, za dvosobno stanovanje s
kabinetom št. 11/II stopnišče 1, s shrambo
v kleti v izmeri ca. 4 m2, z neto stanovanjsko
površino 61,45 m2, v stanovanjskem objektu Blok ob Zaloški cesti, zgrajenem na parc.
št. 1062, 1064, 1065, 1067, 1068, 1070/1,
1071, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
Dn 1272/2003
Os-34825/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Roberta in Nataše Kolar, Bratovševa ploščad
16, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na dvosobnem stanovanju številka 39,
v 9. nadstropju, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, z identifikatorjem 78.E in na shrambi
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št. 39, v I. kleti, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, z identifikatorjem 79.E, vpisanima v
podvložek številka 2891/39, k.o. Stožice,
dne 5. 4. 2005, pod opr. št. Dn 1272/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
131/74-92/5 z dne 14. 6. 1974, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, Taborska cesta 13,
Grosuplje in kupcem Antonom Gerjevičem,
Titova 50, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 39, v 9. nadstropju, v objektu lamela
– 16, v II. zazidalni etapi soseske BS – 7 v
Ljubljani, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
Dn 14018/2000
Os-35247/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Bračun, Ulica
Marije Boršnikove 8, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju št. 8, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše Ulica Marije Boršnikove
8, Ljubljana, z identifikatorjem 8.E, vpisano
v vl. št. 182/8, k.o. Brinje II, dne 10. 11.
2005, pod Dn št. 14018/2000, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
465-129/1-1962-5/1 z dne 12. 12. 1963,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom za zidanje stanovanjskih hiš na
območju Občine Ljubljana Moste Polje,
Proletarska 1, ki ga zastopa predsednik
upravnega odbora tov. Jože Borštnar in
kupcem Francem Bračunom iz Ljubljane,
Jarše – blok 18, stanovanje 8, za enosobno
stanovanje – levo – I. nadstropje – severovzhodno št. 8, v stanovanjskem objektu
B‑18 Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2005
Dn 2969/2001
Os-35249/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirka
Krištofa, Šarhova 10, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 6, v 1.
nadstropju, Šarhova 10, Ljubljana, v izmeri
63,35 m2, z identifikatorjem 6.E, vpisanim v
vl. št. 1443/6, k.o. Brinje I, dne 17. 8. 2005,
pod opr. št. Dn 2969/2001 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. 66/95 z dne 30. 6. 1964,
za nakup stanovanjske enote, sklenjene
med prodajalcem Skladom za zidanje sta-
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novanjskih hiš občine Ljubljana Bežigrad, ki
ga zastopa direktor Bregar Franc in kupcem
podjetjem Tegrad, ki ga zastopa direktor
Rozman Janez,
– pogodbe št. 52/1 z dne 31. 12. 1965,
sklenjene med podjetjem Tegrad, Šmartinska cesta 10, ki ga zastopa direktor Janez
Rožmanc, kot prodajalcem in Urbas Ludvikom, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
Dn 37791/2004
Os-35251/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Berrahmoun Vrščaj, Streliška 3, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
trisobnem stanovanju št. 37, v 9. nadstropju
v izmeri 68,30 m2, s kletjo in shrambno nišo
št. 37 v izmeri 1,05 m2, Streliška 3, Ljubljana, z identifikatorjem 37.E, vpisani v podvložek št. 566/36, k.o. Poljansko predmestje,
dne 6. 4. 2005 pod opr. št. Dn 37791/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne in prodajne pogodbe št.
102/1‑1966 z dne 18. 4. 1966, sklenjene
med Zavodom za zadružno gradnjo OLO
Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj
dr. Miloš Martecchini, kot prodajalcem in
Gospodarsko zbornico Slovenije, Titova 19,
ki jo zastopa glavni tajnik Nace Majcen, kot
kupcem, o prodaji trisobnega stanovanja št.
37, z loggio v IX. nadstropju z jugozapadno
lego, zgrajeno v stolpnici S‑2, Streliška ulica 3, Ljubljana;
– pogodbe o prodaji stanovanja št.
106/91-1-4/35 z dne 15. 11. 1991, sklenjene med Gospodarsko zbornico Slovenije,
Titova 19, Ljubljana, kot prodajalcem ter
Smerdu Jožetom in Edvardom kot kupcema, o prodaji stanovanja št. 37, v IX. nadstropju, Streliška 37, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2005
Dn 26658/2004
Os-35252/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zavodnik Ivanke, Tesarska ulica 14, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
stanovanju številka 5, v 1. nadstropju, Tesarska 14, Ljubljana z identifikatorjem 5.E,
vpisanim v podvložek številka 153/5, v katastrski občini Prule, dne 7. 2. 2005 pod opr.
št. Dn 26658/2004, izdalo sklep o začetku

postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1991, sklenjene med Gostinskim podjetjem
Ljubljana, Streliška ulica 12, Ljubljana in
Zavodnik Ivanko, Tesarska 14, Ljubljana,
za enosobno stanovanje v I. nadstropju, št.
5, na Tesarski 14 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2005
Dn 8076/2002
Os-2719/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mirjane Kilar, Trstenjakova 1a, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
trisobnem stanovanju z oznako S1, v 1.
nadstropju, s shrambo z oznako D1, Trstenjakova 1a, Ljubljana, z identifikatorjem
3.E, vpisanim v podvložek številka 916/3,
k.o. Bežigrad, dne 5. 12. 2005, pod opr.
št. Dn 8076/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje in Elektro
Ljubljana, DSSS Ljubljana, za trisobno stanovanje z oznako S1, v 1. nadstropju v
izmeri 59,33 m2, s shrambo z oznako D1
v izmeri 4 m2, v stanovanjsko poslovnem
objektu v Ljubljani, Trstenjakova 1a, na parceli št. 2066/3, vpisani v zemljiškoknjižni
vložek številka 916, k.o. Bežigrad (sedaj
vložek št. 916/3, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006
Dn 16020/2004
Os-2724/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije Orel, Bratovševa ploščad 4, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 31, 5. nadstropje, z identifikatorjem
73.E in kletjo z identifikatorjem 74.E, oboje
Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, vpisanima
v podvložek številka 2972/35, k.o. Stožice,
dne 5. 12. 2005, pod opr. št. Dn 16020/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1977, sklenjene
med Alenko Raič, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, kot prodajalko in Rozalijo Orel,
Žolgerjeva 6, Ljubljana, kot kupovalko, za
garsonjero št. 31, v 5. nadstropju stolpnice
v Ljubljani, Bratovševa ploščad 4 in pripadajočih prostorov – shrambe v kleti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
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v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006

bljana, kot kupec, za garsonjero št. 18, v
3. nadstropju na vzhodni strani stopnišča
E 2, stanovanjskega objekta E 1-2, ki stoji
na zemljišču parc. št. 2219/5, k.o. Zgornja
Šiška, soseska ŠS 9, Koseze, sedaj Ljubljana, Ulica bratov Učakar 62 in menjalne
pogodbe nepremičnin z dne 30. 1. 1991,
sklenjene med Brigito Savarin in Dragom
Tekavcem, oba Pavšičeva 24, Logatec ter
Nado Paj, Ulica bratov Učakar 62, Ljubljana, za garsonjero v Ljubljani, Ulica bratov
Učakar 62, št. 18, v 3. nadstropju v bloku E
1-2, na parc. št. 2219/5, k.o. Zgornja Šiška,
soseska ŠS 9, Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006

Dn 18692/2002

Os-2725/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Perpar, Gimnazijska 15b, Trbovlje, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 60, v 10. nadstropju, v izmeri 108,11 m2, z identifikatorjem
št. 60.E, vpisani pri podvložku št. 2157/60,
k.o. Spodnja Šiška, dne 7. 11. 2005, pod
opr. št. Dn 18692/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 132/84 z dne
9. 1. 1984, sklenjene med prodajalcem
DO Giposs Inženiring, TOZD Inženiring,
n.sub.o., Ljubljana, Dvoržakova 5 in kupcem Janoševič Predragom ter Perpar Marijo, oba Kešetova 13, Trbovlje, za trisobno
stanovanje št. 60, v neto površini 101,14 m2,
v C objektu, II. vhod, etaža 10‑T, skupaj z
garažnim boksom, ki ležita na parceli št.
1047, k.o. Stara cerkev;
– dodatka št. 1 z dne 20. 9. 1984, k
prodajni pogodbi št. 132/84 z dne 9. 1.
1984, sklenjenega med istimi pogodbenimi
strankami,
– dodatka št. 2 z dne 28. 12. 1984, k
prodajni pogodbi št. 132/84 z dne 9. 1.
1984, sklenjenega med istimi pogodbenimi
strankami,
– dodatka št. 3 z dne 14. 1. 1987, k
prodajni pogodbi št. 132/84 z dne 9. 1.
1984, sklenjenega med istimi pogodbenimi
strankami.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2006
Dn 5650/2001

Os-2727/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Staneta Žarkoviča, Novo polje c. XXI/7c,
Ljubljana-Moste, ki ga zastopa Boris Grobelnik, odvetnik v Ljubljani, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na gozdu v izmeri 277 m2,
parc. št. 462/2, vložna številka 5, k.o. Zadobrova, dne 7. 11. 2005, pod opr. št. Dn
5650/2001, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe, sklenjene med Janezom Černakom, Cesta na Kope št. 2, Ljubljana Polje,
kot prodajalcem in Stanetom Žarkovičem,
Novo polje c. XXI/7c, Ljubljana-Moste, kot
kupcem za nepremičnino, vpisano pod vl.
št. 5, k.o. Zadobrova, ki sestoji samo iz

parcele poočitba št. 462/1-gozd, v delilnem načrtu samo parcela št. 462/6 v izmeri
277 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006
Dn 16968/2002

Os-2728/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Robnika, Bezenškova 51, Celje, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – enoinpolsobnem stanovanju št. 97, v 10. nadstropju na JZ strani - levo, v izmeri 46,28 m2, z
identifikatorjem 194.E, s kletnim prostorom
v izmeri 2,88 m2, z identifikatorjem 195.E,
Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, vpisani v podvložek št. 4213/99, v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 8. 12. 2005,
pod opr. št. Dn 16968/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z
dne 8. 4. 1976, sklenjene med prodajalko
Nikolič Marijo, Trg komandanta Staneta 6
in kupcem Kocjančič Rudolfom, Koper, Za
gradom 11, za enoinpolsobno stanovanje v
izmeri 46,28 m2, Trg komandanta Staneta,
Ljubljana - Šiška, Soseska 6, stanovanjski objekt »C«, v desetem nadstropju in
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8. 1982,
sklenjene med prodajalcem Kocjančič Rudolfom, Koper, Za gradom 11 in kupcem
Krivaček Marijo, Pivka 37, Naklo, za enoinpolsobno stanovanje v izmeri 46,28 m2,
Trg komandanta Staneta Ljubljana - Šiška,
Soseska 6, stanovanjski objekt »C«, v desetem nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2006
Dn 15407/2001

Os-2729/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Džemala Fajića, Ulica bratov Učakar 96, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 18, v 3. nadstropju,
z identifikatorjem 37.E, Ulica bratov Učakar
62, Ljubljana, številka podvložka 4356/38,
k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 11. 2005, pod
opr. št. Dn 15407/2001, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupne pogodbe z dne 13. 4.
1988, ki jo sklepata Dragica Grilj, Ulica bratov Učakar 62, Ljubljana, kot prodajalka in
Nada Tasevski Paj, Chengdujska 18, Lju-

Dn 16196/2004

Stran

Os-2730/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinka
Vincenca Dolenca, Bavarska steza 7, Ljubljana, ki ga zastopa Kranjska investicijska
družba d.o.o., o predlogu za vzpostavitev
zemljiškokjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. B 5,6 v 5. nadstropju,
Bavarska steza 7, Ljubljana in pripadajočo
shrambo št. I.B3 v I. kleti, številka podvložka
526/216, parkirnima prostoroma številka 30
v III. kleti, z identifikatorjem 30.E, Poljanski
nasip 4, 6, 8, vpisanem v podvložek številka
526/30, k.o. Poljansko predmestje in številka 31 v III. kleti, z identifikatorjem 31.E,
Poljanski nasip 4, 6, 8, Ljubljana, vpisanem
v podvložek številka 526/31, k.o. Poljansko
predmestje, dne 5. 4. 2005, pod opr. št.
Dn 16196/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
prodajne pogodbe št. 03-98-B 5.6 z dne
3. 11. 1998, sklenjene med prodajalcem
Mons, nepremičnine in inženiring d.o.o.,
Vurnikova 2, Ljubljana in kupcem Vinkom
Vincencem Dolencem, Ulica bratov Učakar
60, Ljubljana, za stanovanje št. B 5.6 v 5.
nadstropju v vhodu B iz Bavarske steze,
pripadajočo kletno shrambo št. I.B 3 v 1.
kleti in parkirnima mestoma št. 46 in 47 v
tretji kleti ter aneksa št. 1 k prodajni pogodbi
št. 03-98-B 5.6 z dne 10. 11. 2000, sklenjene med prodajalcem Mons, nepremičnine
in inženiring d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana
ter kupcem Vinkom Vincencem Dolencem,
Ulica bratov Učakar 60, Ljubljana, za stanovanje št. B 5.6 v 5. nadstropju v vhodu B
objekta Kapiteljski vrtovi, Bavarska steza 7,
Ljubljana, s pripadajočo kletno shrambo št.
I.B 3 v 1. kleti in parkirnima mestoma št. 30
in 31 (prej 46 in 47) v tretji kleti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006

Stran
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Dn 9/2000
Os-6667/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Ane
Urbanc in Ivane Paternoster, obe Polje cesta XVI/5, Ljubljana-Polje, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini št. 914/1
in 914/3, vpisane pri podvložku št. 980 k.o.
Slape, dne 24. 11. 2005, pod opr. št. Dn
9/2000, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, predpogodbe za odškodninsko pogodbo namesto razlastitve in kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 4. 1985, sklenjene med SIS za
gradnjo cest Ljubljana, Beethovnova 4, kot
investitorjem in Urban Ano, Šišenska 21,
Ljubljana ter Paternoster Ivico, Poljanska
58, Ljubljana, kot oškodovankama in Weiss
Janezom, C. XVI št. 5, Ljubljana-Polje, kot
prodajalcem. Oškodovanki iz odškodnine za
njuno nepremičnino kupita dvostanovanjsko
hišo v Ljubljani-Polje, C. XVI št. 5, s pripadajočim zemljiščem, ki je last prodajalca
Weiss Janeza. Hiša stoji na parc. št. 914/1,
vl. št. 1575, k.o. Slape, zemljišče parc. št.
914/1, stavbišče v izmeri 106 m2, dvorišče
181 m2, bazen 19 m2 ter 914/3, travnik v
izmeri 296 m2, ki sta kot družbena lastnina
vpisani v vl. št. 980, k.o. Slape.
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
predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2 2006
Dn 14797/2002
Os-7381/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Timka
Šipraga, Polje c. VI/16, Ljubljana-Polje, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 3, v pritličju, v izmeri 24,40 m2, na naslovu Celovška cesta 123,
Ljubljana, z identifikatorjem 3.E ter shrambo
št. 3 v kleti, z identifikatorjem 4.E, vpisanima v podvložku št. 3912/2, v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 23. 1. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
1551/63-64 z dne 20. 6. 1964, med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine
Ljubljana - Šiška, Celovška cesta 135, ki
ga zastopa direktor Miroslav Pleša in kupcem Šipraga Antonom, Ljubljana, Stegne
18, za enosobno stanovanje v pritličju, jugozahod, 1. stopnišče, v skupni neto površini
24,40 m2, ki se nahaja v hiši B4, v Zvezni
ulici, sezidani na parcelah št. 655/2, 655/3,
656/3, 656/4, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2006
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Dn 1928/02

Os-7382/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Milene Lisjak in Rada Lisjaka, oba stanujoča Šišenska c. 2, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju, Šišenska 2, Ljubljana, ki stoji na
parceli št. 519/3, vpisani v podvložku št.
4463/1, k.o. Zgornja Šiška, z identifikacijsko
številko stavbe 06004, z identifikacijsko številko dela stavbe 06004/134 in 06004/135,
s površino 89,15 m2 in 4,50 m2, dne 23. 1.
2006, pod opr. št. Dn 1928/02, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 2/66 z den 17. 2.
1969, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8 in kupcem Drole Jankom, Prešernova 30, Ljubljana, o nakupu triinpolsobnega
stanovanja št. 66, v X. nadstropju, v stanovanjski stolpnici ST-2/M, ob Šišenski cesti 2
v Ljubljani, ki je zgrajeno na parc. št. 505/1,
523/1, 517/1 in 519, k.o. Zg. Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 1.
1975, sklenjene med Jankom Droletom,
Titova 405, Ljubljana in Jurijem ter Vojko
Šterk, oba Šišenska 2, Ljubljana, za triinpolsobno stanovanje št. 66, v 10. nadstropju, v
stanovanjski stolpnici ST-2/M, ob Šišenski
cesti 2 v Ljubljani.
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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2006
Dn 22689/2001)

Os-7388/06

Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Šegula, Ulica
bratov Učakar 34, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec Ataurus - Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini - garaži
št. 11 v kleti, z identifikatorjem 32.E, Ulica
bratov Učakar 32-34, Ljubljana, vpisani v
podvložku št. 4137/57, v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 13. 12. 2005 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. G-1704 z dne 5. 3. 1974, med
GIP Ingrad, Celje, Ljubljanska c. 6, ki ga
zastopa Standard invest, Ljubljana, Celovška cesta 89, po direktorju Miroslavu Pleši,
kot prodajalcem in Šegula Radom, Ljubljana, Zvonarska 9, kot kupcem, o nakupu
garažnega boksa G-26, v približni izmeri
15,66 m2, ki leži v kleti na vzhodni stranki
stanovanjskega objekta C1, 2, ki stoji na
zemljišču parc. št. 2219/3, k.o. Zg. Šiška,
soseska Koseze.
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 po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
Dn 18177/2001
Os-7397/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožefe Dalamič, Gotska 8, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 13,
vb 1. nadstropju, Gotska ulica 8, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek št. 3017/91,
z identifikatorjem 91.E, k.o. Dravlje, dne
29. 11. 2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 24. 12. 1970, sklenjene med prodajalcem Poslovno združenje
Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard
Invest, Ljubljana, Celovška cesta 89, po
direktorju Miroslavu Pleši in kupcem Božič
Jožefo, Ljubeljska 19, Ljubljana, za enosobno stanovanje številka 13, v I. nadstropju, v
IV. stopnišču na južni strani objekta T-1, ki
stoji na zemljišču parc. št. 809/24, k.o. Dravlje, soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2006
Dn 1935/2002
Os-7402/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Alojza Plankarja, Šišenska cesta 2, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na dvosobnem stanovanju z identifikacijsko številko 06004/129,
v izmeri 64 m2 in kleti z identifikacijsko št.
06004/131, v izmeri 2,20 m2, vpisanima
pri vložku št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška,
dne 1. 2. 2006 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe ST-2/64 z zemljiškoknjižnim dovolilom z
dne 8. 4. 1969, sklenjene med GP Tehnika
Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem
in Plankar Alojzom, Cankarjeva 4, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje s številko
64, v X. nadstropju, s površino 61,85 m2 in
oznako B, v stanovanjski stolpnici ST 2, ob
Šišenski cesti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
Dn 19774/2002
Os-7403/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dušana Milavca, Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, ki ga zastopa
Jožefa Nerat Rupnik, direktorica JUS-KO
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d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 30.E, vpisanem v podvložek številka 3925/20, v katastrski občini Vič,
dne 16. 12. 2005 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe številka 93/68 z dne 24. 4. 1968,
sklenjene med prodajalcem GP Tehnograd,
Tržaška 68/a, Ljubljana in kupovalko Marijo
Milavec, Ljubljanska 48, Postojna, za stanovanje številka 30/VI, ki se nahaja v B-7, ob
Tomažičevi, stanovanjska soseska S-IV.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2006

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2006

Dn 22180/2001
Os-7404/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Bardorfer Franca in
Bardorfer Margarete, Šišenska c. 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
dvosobnem stanovanju z identifikacijsko
številko 06004/022, v izmeri 63,45 m2 in
kletjo z identifikacijsko št. 06004/024, v izmeri 2,2 m2, vpisanima pri vložku št. 4463/1
k.o. Zgornja Šiška, dne 1. 2. 2006 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 2. 8. 1968, sklenjene med GP
Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem in Bardorfer Francem, Mariborska
17, Celje ter Bardorfer Margareto, Roška
9, Ljubljana, kot kupcema, za stanovanje s
številko 11, s površino 61,55 m2 in oznako
A v stanovanjski stolpnici ST 2, ob Šišenski
cesti v Ljubljani.
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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2006
Dn 3052/03
Os-8166/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vida Stijakovića, Ulica
Hermana Potočnika 31, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju št. 31 v 4. nadstropju, v izmeri
57,78 m2, z identifikatorjem 31.E, Petrovičeva 17, Ljubljana, vpisani pri podvložku
št. 333/32, k.o. Nove Jarše, dne 9. 1. 2006,
pod opr. št. Dn 3052/03, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 2876/1-06/91 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Železniškem gospodarstvom Ljubljana,
Moše Pijadejeva 39 in 1. kupcem Ladiha
Francem in 2. kupcem Ladiha Frančiško,

oba stanujoča Petričeva 17, Ljubljana, za
stanovanje v stanovanjski hiši Petrovičeva
17, Ljubljana, št. 31, 4. nadstropje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2006
Dn 7593/04

Os-8167/06

Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mitja Rojca, Liguster
str. 7, München, Nemčija, ki ga zastopa odvetnica Petra Mrhar iz Ljubljane, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na parceli št. 762/1, dvorišče v izmeri 307 m2 in stanovanjska stavba
v izmeri 62 m2, vpisani v podvložek številka
2309, v katastrski občini Vič, dne 19. 10.
2005, pod opr. št. Dn 7593/04, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene
septembra 1991, med Dito Killer, Jadranska
4, Ljubljana oziroma Buckenhof, Hutweide
43, ZRN in Petrom Killerjem, Etzelstrasse
20, Zürich, Švica ter Mitjo Rojcem, Tržaška 12, Ljubljana, za stanovanjsko hišo v
Ljubljani, Jadranska ulica št. 4, stoječa na
parc. 762/1, vpisane pri vložku št. 2390, k.o.
Vič, zemljiške knjige Temeljnega sodišča v
Ljubljani, Enota v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2006
Dn 7396/2000

Os-8822/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini parc.
št. 441/6 in parc. št. 474/19, vpisani v vložek št. 3623, v katastrski občini Trnovsko
predmestje, dne 12. 12. 2005, pod opr. št.
Dn 7396/2000 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji urejenega stavbnega
zemljišča št. 20/78 z dne 2. 2. 1977, sklenjene med Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič, p.o., Ljubljana, Tomažičeva c.
10, ki ga zastopa direktor Jernej Strle, kot
izročevalec in Elektro Ljubljana, Skupnost
TOZD, n.sub.o., Ljubljana, Titova 38/7, ki
jo zastopa direktor Peter Kozina, kot prevzemnik, za stavbna zemljišča parc. št.
464/2, travnik 950 m2, parc. št. 454/11,
travnik 1410 m2, parc. št. 441/6, travnik
2202 m2, parc. št. 474/19, njiva 1984 m2,
vse k.o. Trnovsko predmestje in parc. št.
2028/11, ulica 295 m2, k.o. Vič.
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Dn 18196/02
Os-10575/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Karoline Šuštar, Matjaževa 1, Ljubljana, v postopku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 7 v
II. nadstropju, Matjaževa 1, Ljubljana, z
identifikatorjem 7.E, vpisani v podvložek
št. 3676/7, k.o. Bežigrad, dne 11. 1. 2006,
pod Dn št. 18196/02, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 361/XI-92/93-23 z dne 31. 8.
1993, sklenjene med Emona Blagovni center d.d. Ljubljana, Šmartinska 130, kot lastnikom in Karolino Šuštar iz Ljubljane, Matjaževa 1, kot kupcem, za stanovanje št. 7,
v II. nadstropju, v stanovanjski hiši vl. št.
1564, k.o. Bežigrad, parc. št. 1716,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 361/11-92(93-23 z dne
4. 12. 1996, sklenjenega med Emona Blagovni center d.d. Ljubljana, Šmartinska 130,
kot lastnikom - prodajalcem in Karolino Šuštar, Matjaževa 1, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2006
Dn 7182/2004
Os-10583/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomislava Ujca, Slomškova ul. 20, Rodica,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 3.E, vpisanem v podvložek št. 586/3, katastrska občina Tabor,
dne 3. 2. 2006, pod opr. št. Dn 7182/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 12.
1991, sklenjene med prodajalko Občino
Ljubljana Center in kupovalko Erno Slaček, za stanovanje v pritličju stanovanjske
hiše Tabor 8, vl. št. 586, parc. št. 820, k.o.
Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2006
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Dn 17834/2000
Os-11363/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jovana Hartmana, Zaloška 92c, Ljubljana, v
postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 19 v četrtem
nadstropju, Zaloška 92c, Ljubljana, z identifikatorjem 19.E, vpisani v podvložek št.
1432/19, k.o. Moste, dne 6. 3. 2006, pod Dn
št. 17834/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. III/f-320/1-69 z
dne 9. 5. 1969, ki sta jo sklenila Splošno
gradbeno podjetje Zidar Kočevje, Trg 3. oktobra št. 23 in Hartman Lucija ter Jovan, Zalog 133, Ljubljana, katere predmet je dvosobno stanovanje s kabinetom št. 19/IV,
stopnišče 4, z neto stanovanjsko površino
61,45 m2, v stanovanjskem objektu Blok ob
Zaloški cesti, zgrajenem na parc. št. 1062,
1064, 1065, 1067, 1068, 1070/1 in 1071,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2006
Dn 21287/2003
Os-11697/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasmine Ridzi, Cesta 24. junija 41, Ljubljana,
v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju Zaloška 83, Ljubljana, z identifikatorjem št. 69.E, s kletjo z identifikatorjem 70.E, vpisani v podvložek št. 1451/35,
k.o. Moste, dne 11. 1. 2006, pod Dn št.
21287/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 465-3/67-4/ŠB z
dne 11. 10. 1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Moste
Polje v likvidaciji, kot prodajalcem in Dušanom Dolinarjem, Kajuhova 11, Ljubljana,
kot kupcem, za dvosobno stanovanje v VIII.
nadstropju - B, ki se nahaja v stanovanjskem objektu A/3 Moste, na parceli št. 885,
883 in 880, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2006
Dn 18198/2005
Os-12016/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ratajc Alojza, Vina gorica 28, Trebnje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garsonjero
vel. 33,77 m2, stop. B, št. 6, v prvem nad-
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stropju stan. bloka PŠ-1 Šentvid, z ident. št.
1754-1772-28, parc. št. 901/13, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 20. 3. 2006, pod opr. št.
Dn 18198/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L-1601/VZ-VA z dne 28. 7.
1972, za nepremičnino – garsonjero vel.
30,15 m2, stop. B, št. 6, v prvem nadstropju
stan. bloka PŠ-1 Šentvid, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
Koper, ki ga zastopa Vozelj Alenka, kot prodajalcem in Ratajec Zdenko, Vodnikovo naselje 27, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2006
Dn 17718/2000
Os-12434/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Luthar Falini, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus, Perdan Andrej, s.p.,
Adamičeva ulica 9, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 602, v izmeri 44,02 m2, z identifikatorjem 39.E, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
vpisani v podvložek št. 2975/39, v katastrski
občini Dravlje, dne 15. 12. 2005, pod opr. št.
Dn 17718/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 251-2423/92-ZB
z dne 11. 6. 1992, ki sta jo sklenila Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska
15, ki jo zastopa Lučka Nagode Debeljak
in kupcem Luthar Falini Mojco, Viala Piave
12, Verona, Italija za enosobno stanovanje
v 6. nadstropju, označeno s številko 602, v
izmeri 43,12 m2 v stanovanjski hiši na naslovu Kunaverjeva , Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2006
Dn 17065/2004
Os-12831/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Mihaela in Justine
Kus, Litostrojska 21, Ljubljana, ki ju zastopa Martina Kus, Litostrojska 21, Ljubljana, v
postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
– garaži, parc. št. 184/59, k.o. Zgornja Šiška, vpisana v vložek št. 3369, dne 7. 10.
2005, pod Dn št. 17065/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 10. 1978, sklenjene med prodajalcem
Božom Jordanom, Gotska 6, Ljubljana in
kupcema Mihom ter Justino Kus, Djakovičeva 21, Ljubljana, o prodaji garaže v izmeri

16 m2, ki stoji na stavbni parc. št. 184/59,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006
Dn 9521/2005
Os-12832/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gordane Bizaj, Vodnikovo naselje 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 16, z identifikatorjem 16.E,
vpisanem v podvložek št. 3790/16, k.o.
Zgornja Šiška, dne 15. 2. 2006, pod opr.
št. Dn 9521/2005 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 12.
1985, o prodaji stanovanja št. 16, v 2. nadstropju, Ulica bratov Učakar 100 v Ljubljani,
sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad in
kupcema Stojanom ter Katjo Petelin.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006
Dn 18027/2005
Os-12927/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tadeje Petrina, Žlebe 2 c, Medvode, ki jo
zastopa Mitja Lamut, odvetnik iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni prostor št. VI, v pritličju Celovške 149,
Ljubljana, z identifikatorjem 351.E in 352.
E, vpisanima v podvložek št. 2180/173, katastrska občina Zg. Šiška, dne 6. 3. 2006,
pod opr. št. Dn 18027/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe z dne 23. 3. 1989, sklenjene med prodajalcem DO Blagovni center,
TOZD Centromerkur, Šmartinska 130, Ljubljana in kupcem DO Emona Commerce,
TOZD Globus, Šmartinska 130, Ljubljana,
o prodaji poslovnih prostorov v pritlični poslovni etaži stanovanjsko poslovne zgradbe
na Celovški 149, v Ljubljani;
– prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem Stavbenik, d.d., družbena lastnina, Ul. 15. maja 16, Koper in kupcem DO
Blagovni center, TOZD Centromerkur.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2006
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Dn 1366/2005
Os-12928/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Mire Drinovc, ulica Franca Rozmana Staneta 8, Kranj, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na stanovanju z identifikatorjem
265.E in shrambe št. 122, z identifikatorjem 257.E, vpisanem v podvložek številka
3937/134, v katastrski občini Zgornja Šiška,
dne 21. 4. 2005, pod opr. št. Dn 1366/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 4591/65-OD z dne 25. 11. 1965, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška,
Ljubljana, Celovška cesta 87 in kupcem dr.
Nasto Miklavčič, II. korpusa 10, Idrija, za
garsonjero v stolpnici ob cesti Na jami, ki
stoji na zemljiški parceli št. 272/2, k.o. Zgornja Šiška, v IX. nadstropju, severovzhod,
št. 122.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006

bar Maribor, kot prodajalcem in Hermanom
Lorbekom, Gorkega ul. 27, Maribor, kot
kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2006

Dn 14022/2000
Os-13257/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete Verbič, Prušnikova 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje, z
identifikatorjem 36.E, vpisanem v podvložek
št. 2810/36, v katastrski občini Dravlje, dne
13. 2. 2006, pod opr. št. Dn 14022/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo zastopa minister za notranje zadeve Igor Bavčar in Marjete Verbič,
rojene 16. 4. 1939, stanujoče v Zoletovi 11,
Ljubljana, za stanovanje številka 16 v Plešičevi 37 v Ljubljani, ki stoji na parceli številka
1252, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2006
Dn 27639/2005
Os-13259/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Aleša Grbeca, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
o predlogu za vknjižbo lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 152.E, vpisanem v podvložek števila 2945/135, v katastrski občini Dravlje, dne 13. 12. 2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe

številka 78-6127 z dne 20. 3. 1978, ki ta jo
sklenila prodajalec Gipos SOZD, Združeno
gradbeno podjetje, Ljubljana, Dvoržakova
5, n.sol.o., ki ga zastopa Standard Invest,
n.sol.o., Ljubljana, Celovška cesta 89, po
direktorju Borutu Kosu, in kupovalko Majo
Jambrovič, roj. 13. 10. 1975, ki jo zastopa
mati Vlasta Jambrovič, roj. 19. 5. 1953 in
oče Igor Jambrovič, roj. 10. 3. 1954, Kersnikova 12, Ljubljana, za trisobno stanovanje števika 808, v Kunaverjevi 8 v Ljubljani
ter dodatka k tej kupni pogodbi z dne 24. 4.
1978.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, 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 in se pri tem
sklicujejo na opr. št. Dn 27639/2005.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2006
Dn 644/2005
Os-13656/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Agate Petrinjak, Endlicherjeva ul. 7, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17 b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 2, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 2279/2, k.o. Tabor, dne 16. 3. 2006,
pod opr. št. Dn 644/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe z dne 15. 3. 1993,
o prodaji stanovanja št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Endliharjeva 7,
parc. št. 2487, sedaj vpisanem v zemljiško
knjižni podvložek št. 2279/2, k.o. Tabor,
sklenjene med Svila storitve, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o., Ob
Dravi 6, Maribor, kot prodajalcem ter Anico
Stefanovič, Endliherjeva 7, Maribor in Dušanko Gašperlin, Borova vas 30, Maribor,
kot kupovalkama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2006
Dn 14594/2004
Os-13657/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hermana Lorbeka, Ljubljanska ul. 94/c, Maribor, ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17 b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 18, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1717/102, k.o. Spodnje Radvanje, dne 15. 3. 2006, pod opr. št. Dn
14594/2004 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o prodaji stanovanja številka
18, v II. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Ljubljanska ul. 94 c, sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek številka
1717/102, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med Podjetjem za visoke gradnje Stav-

Stran

Dn 3792/2005
Os-13877/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mateja Strnada, Pod vinogradi 1, Bresternica, za
vknjižbo lastninske pravice na poslovnem
prostoru št. 6, vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1510/5, k.o. Maribor Grad,
dne 10. 4. 2006, pod opr. št. Dn 3792/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3767-943/6-NB z dne 15. 10.
1986, o prodaji poslovnega prostora št.
6, v velikosti 14,60 m2, v pritličju stanovanjskega objekta v Mariboru, Dravska
ul. 7, parc. št. 2181/3, sedaj vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1510/5, k.o.
Maribor Grad, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, ki jo
zastopa pooblaščena organizacija Zavod
za izgradnjo Maribora, kot prodajalcem in
Igorjem Peterko, Škapirova 2, Celje, kot
kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupca
za ta poslovni prostor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2006
Dn 2475/2005
Os-13878/06
Pri tem sodišču se je sklepom z dne 3. 4.
2006, Dn št. 2475/2005, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 21. 4. 1993,
št. 362-27/92-7, sklenjene med Skupščino
Občine Slovenske Konjice, kot prodajalcem
in Martionom Bombekom, kot kupcem. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja v
izmeri 50,50 m2, Cesta na Roglo 11b, Zreče, št. 2.E, vpisanega v vl. št. 1024/2, k.o.
Zreče. Pogodba se je po izjavi predlagatelja postopka izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagatelja Slavka Kovšeta, Cesta na Roglo 11 b, Zreče, EMŠO
0806964500287.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 5. 2006
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Dn 515/2006
Os-13880/06
Pri tem sodišču se je sklepom z dne 3. 4.
2006, Dn št. 515/20056, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne
pogodbe z dne 15. 7. 2002, sklenjene med
Pluton Gradnje d.o.o., Rimska cesta 102,
Šempeter, kot prodajalcem in Rajko Bela
d.o.o., Zabovci 85, Markovci; kot kupcem ter
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 9. 2002,
sklenjene med Rajko Bela d.o.o. kot prodajalcem in predlagateljem postopka Klima - Ptuj,
prezračevanje, klima, izolacije, Smiljan Trop
s.p., Osojnikova cesta 9, Ptuj. Pogodbi se nanašata na prodajo enosobnega stanovanja,
št. 6 v mansardi, v izmeri 36,60 m2, Mestni trg
3 a, Slovenske Konjice, št. 6.E, vpisanega v
vl. št. 1676/35, k.o. Slovenske Konjice. Pogodba se je po izjavi predlagatelja postopka
izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Klima - Ptuj, prezračevanje, klima,
izolacije, Smiljan Trop s.p., Osojnikova cesta
9, Ptuj, matična št. 5638795.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 5. 2006
Dn 725/2006
Os-12432/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Dušana Breščaka iz Verda 166, Vrhnika,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe z dne 31. 1. 1995, sklenjene
med Liko, družba za trgovino, finančni inženiring, razvoj in proizvodnjo d.o.o. Vrhnika,
Tržaška 28, kot prodajalcem in Temco, podjetje za storitvene dejavnosti d.o.o., Rimska
c. 50, Borovnica, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12.
1997, sklenjene med Temco podjetje za
storitve dejavnosti d.o.o., Rimska pot 50,
Borovnica, kot prodajalcem in Miloradom
Minićem, Ljubljana, Suhadolčanova 48, kot
kupcem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
1998, sklenjene med Miloradom Minićem,
Ljubljana, Suhadolčanova 48, kot prodajalcem in Ignacem Hribarjem, Vavpča vas
14 a, Dobrnič, kot kupcem,
za nepremičnino, parc. št. 460/1 – poslovna stavba v izmeri 131 m2, dvorišče v
izmeri 324 m2, vpisana v vložku št. 1117,
k.o. Verd.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korit Dušana Breščaka, roj. 10. 12. 1957,
Verd 166, Vrhnika do 29/100, na podlagi teh
in ostalih predloženih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 4. 2006
Dn 2318/2005
Os-13684/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Marjana Gornjaka, Vrhnika, Verd, Kačurje-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
va cesta 3, ki ga zastopa odvetnica Maruša
de Gleria, Vrhnika, Cesta gradenj 8, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o delitvi solastnega premoženja z dne 13. 7. 2004, sklenjene med
Gornjak Drago, roj. 7. 2. 1950 in Golobič
Bronislavo, roj. 2. 4. 1949 ter
– zemljiškoknjižnega dovolila Golobič
Bronislave, roj. 2. 4. 1949, z dne 14. 1.
2005,
za vknjižbo lastninske pravice na parc.
št. 1010/4 k.o. Verd.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korit Marjana Gornjaka, roj. 24. 7. 1950,
in sicer do 1/2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe o delitvi solastnega premoženja z
dne 13. 7. 2006 in zemljiškoknjižnega dovolila Golobič Bronislave, roj. 2. 4. 1949 z
dne 14. 1. 2005, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 5. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 108/2005
Os-13652/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Jožefe Bukovec,
Dolenja Podgora 4, Stari trg ob Kolpi, ki
jo zastopa pooblaščenec Jože Petrovčič,
odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok.
Perko Mariji, nazadnje bivajoči na naslovu
Dol 26 in nato na neznanem naslovu, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi
priposestvovanja, pcto 50.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 21. 4. 2006 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznano kje bivajočim
dedičem po pok. Perko Mariji, nazadnje bivajoči na naslovu Dol 26 in nato na neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska ulica 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
bivajoče dediče po pok. Perko Mariji, nazadnje bivajoči na naslovu Dol 26 in nato na
neznanem naslovu, vse do takrat, dokler
le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 4. 2006
P 82/2005
Os-13653/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem
sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Julijane Henigsman, Drage
6, Semič, ki jo zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam: 1. neznano kje bivajoči Kochevar
Matt, nazadnje stan. 1007 North Union Colorado, Springs, USA; 2. neznano kje bivajoči

Kochevar William, nazadnje stan. BOX 388,
Rock Springs Wyoming, USA; 3. neznano
kje bivajoča Lovelace Clara, nazadnje stan.
1726 E 5 TH STR. Pueblo Colo, USA; 4. neznano kje bivajoča Stevenc Mary, nazadnje
stan. 2985 Gleneol, Denver Colorado, USA
in 5. neznano kje bivajoča Kočevar Cecilija,
nazadnje stan. 1726 E 5 TH.STR., Pubelo
Colo, USA, vsi dediči po pokojnem Kočevar
Matiji iz Lipovca 4, Semič, zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izstavitve zemljiško
knjižne listine, pcto 100.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 21. 4. 2006 postavlja začasnega zastopnika 1. neznano kje bivajočemu Kochevar
Mattu, nazadnje stan. 1007 North Union Colorado, Springs, USA; 2. neznano kje bivajočemu Kochevar Williamu, nazadnje stan.
BOX 388, Rock Springs Wyoming, USA;
3. neznano kje bivajoči Lovelace Clari, nazadnje stan. 1726 E 5 TH STR. Pueblo
Colo, USA; 4. neznano kje bivajoči Stevens
Mary, nazadnje stan. 2985 Gleneol, Denver
Colorado, USA in 5. neznano kje bivajoči
Kočevar Ceciliji, nazadnje stan. 1726 E 5
TH STR., Pueblo Colo, USA.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska ulica 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke: 1. neznano kje bivajočega Kochevar Matta, nazadnje stan.
1007 North Union Colorado, Springs, USA;
2. neznano kje bivajočega Kochevar Williama, nazadnje stan. BOX 388, Rock Springs Wyoming, USA; 3. neznano kje bivajočo
Lovelace Claro, nazadnje stan. 1726 E 5
TH STR. Pueblo Colo, USA; 4. neznano kje
bivajočo Stevens Mary, nazadnje stan. 2985
Gleneol, Denver Colorado, USA in 5. neznano kje bivajočo Kočevar Cecilijo, nazadnje
stan. 1726 E 5 TH STR., Pubelo Colo, USA,
vse do takrat dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 4. 2006
P 155/2005
Os-13654/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Riharda Muhiča,
Partizanska pot 21, Črnomelj, ki ga zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v
Metliki, proti toženi stranki Rozaliji Kump iz
Rodin 54, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja, pcto 100.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 29. 12. 2005 postavlja začasnega zastopnika Rozaliji Kump iz Rodin
54, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Rozalijo Kump iz Rodin
54, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča,
vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 12. 2005
In 2005/00057
Os-13517/06
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
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je, javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta
31, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec
iz Ljubljane, zoper dolžnika Suzano Zorko,
Mlinska ul. 30, Maribor in Brahima Hadžaja, Meljska c. 59, Maribor, zaradi izterjave
5,787.719,70 SIT s pp, sklenilo:
dolžnikoma Suzani Zorko, Mlinska ul. 30,
Maribor in Brahimu Hadžaju, Meljska c. 59,
Maribor, se v skladu s 4. točko 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika, odvetnika Sama Kolnika, Prešernova
ul. 2, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
dokler ne bosta sama ali po pooblaščencu
nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 8. 5. 2006

Pokojna je vknjižena kot lastnica do 1/5.
Prav tako v zapuščino spadajo neizplačane
pokojninske dajatve za maj 2004 v višini
178.328,98 SIT.
Zapustnica je dne 15. 5. 2002 napravila
oporoko, s katero je vse premoženje zapustila nečakinji Gruškovnjak Alenki.
K dedovanju so poklicani zakoniti dediči
II. dednega reda, bratje in sestre zapustnice
in njihovi potomci, med njimi tudi brat Stanko Vidic, roj. 8. 2. 1914 in nečak Lado Kofler,
ki živita v tujini (verjetno v Angliji), sedaj pa
sodišču nista dosegljiva.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče Vidic Stanka
in Kofler Lada ali njune pravne naslednike
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojni Vidic Viktoriji, naj
se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku
enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 5. 2006

I P 3189/2001
Os-11692/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Karmen Špringer, v pravdni
zadevi tožečih strank 1. Saša Krumpaka,
2. Jadranke Krumpak in 3. Ivana Krumpaka,
vsi stanujoči Klemenova ulica 90, Ljubljana,
ki jih vse zastopa Sofija Vukelj, odvetnica v
Ljubljani, proti toženima strankama 1. Geraldu Kazaferoviču, Vošnjakova 20, Ljubljana
in 2. Lidiji Rebek, Rožna dolina c. XVII/6,
Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna
Jadek in Pensa iz Ljubljane, zaradi plačila,
dne 6. 4. 2006 sklenilo:
prvotoženi stranki Geraldu Kazaferoviču
se postavi začasno zastopnico. Za začasno
zastopnico prvotožene stranke se imenuje Tanjo Medvešček, odvetnico v Ljubljani,
Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženo stranko v pravdni zadevi tega
sodišča, opr. št. P 3189/2001-I, dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je prvotoženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
P 1527/2005
Os-12934/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Ševale Jodanovič, Papirniški trg 15, Ljubljana, proti toženi
stranki Fahrudinu Jodanoviču, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otrok in plačila preživnine, dne 10. 4.
2006 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki
Fahrudinu Jodanoviču se imenuje odvetnico Bojano Ozimek, Komenskega 14, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2006
P 3825/2005
Os-14040/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Davorina Furlana,
Ravenska pot 99, Škofljica, ki ga zastopa
Andrej Rauter, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Leili Muradkhanovi, naslov
neznan, zaradi razveze zakonske zveze dne
25. 4. 2006 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki Leili Muradkhanovi se imenuje odvetnico Katarino Magyar Erjavec, Glinška 10, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006

P 57/2006
Os-13516/06
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici Suzani Kontestabile, v pravdni
zadevi tožeče stranke Dragana Savanovića,
Cankarjeva 30, Nova Gorica, ki ga zastopa
odv. Kati Mininčič iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Smiljo Savanović, Cankarjeva
16, Nova Gorica, sedaj neznano kje na območju Bosne in Hercegovine, zaradi ukinitve
preživnine sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Smilji Savanović, Cankarjeva
16, Nova Gorica, sedaj neznano kje na območju Bosne in Hercegovine, postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec
Orel iz Nove Gorice, Bevkov trg 6, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
opr. št. P 57/2006, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 5. 2006

Oklici dedičem
D 70/2006
Os-12015/06
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Andreji Šimenko, roj. 17. 8. 1971, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli dne 6. 10. 2005,
nazadnje stanujoči Domžale, Župančičeva
ulica 11. Ker sodišče ne ve, ali je kaj dedičev
II. in III. dednega reda, se s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 4. 2006
D 3/2002
Os-13655/06
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Zupan Alojziju, upokojencu, roj. 21. 5. 1917, državljanu
Republike Slovenije, poročenem, umrlem
28. 12. 2001, nazadnje stanujočem Mengeš, Glavni trg 2. V krog zakonitih dedičev
spada tudi Alojz Zupan, sin zapustnika, ki
živi v Avstraliji, na neznanem naslovu.
Zapuščinsko sodišče mu je postavilo začasno skrbnico v osebi Vite Hribar, stan.
Ljubljanska 134, Domžale.
Sodišče poziva Zupan Alojzija, da se v
enem letu po objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču kot dedič, v nasprotnem
primeru bo sodišče po preteku enoletnega
roka opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjav postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 4. 2006
D 171/2004
Os-13519/06
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Viktoriji Vidic, hčerki Franca, rojeni 15. 12. 1926, nazadnje stanujoči na Jesenicah, Gregorčičeva ulica št. 2, ki je umrla dne 22. 5. 2004.
V zapuščino spadajo nepremičnine, ki
so vpisane pri vl. št. 711, k.o. Jesenice.

Stran

D 130/2005
Os-12014/06
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne
3. 5. 1898 umrlem Mihaelu Serbšiču, roj.
30. 7. 1826, nazadnje stanujočem Planina
8, Podbočje, podaje naslednji oklic:
zakonite dediče po pokojnem Mihaelu
Serbšiču, roj. 30. 7. 1826, Planina 8, Podbočje, se poziva, da v roku enega leta od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in tega oklica, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 4. 2006
II D 228/2005
Os-13691/06
Jesenovec Danijela, roj. 2. 6. 1923, nazadnje stan. Ilirska ulica 36, Ljubljana, je
dne 28. 2. 2005 umrla brez oporoke, zaradi
česar sledi zakonito dedovanje. Zapustnica
je bila samska, brez potomcev, starša sta
umrla pred njo, imela je sestro Veroniko
Zagorc, ki je pokojna in je imela dva otroka Cvetko Mladkovič in Marjana Zagorca,
ki ne vesta, ali po zapustnici obstojijo še
drugi dediči, zato sodišče poziva vse morebitne dediče, da v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006
D 359/2005
Os-12424/06
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po zapustniku Janezu Pfeiferju, roj.
25. 12. 1903, umrlem 25. 10. 1972, nazadnje stanujočem Nemški Rovt 15, zaradi nepremičnega premoženja, agrarne skupnosti
Nemški Rovt. K dedovanju se je priglasil le
en nečak, ki pa ni vedel za imena in naslove
ostalih zakonitih dedičev. Zato se vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine poziva, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Okrajno sodišče Radovljica
dne 14. 4. 2006

Stran
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Kolektivni delovni spori
X Kd 133/2006
Os-15759/06
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Holding SŽ, d.o.o., Ljubljana in nasprotnim
udeležencem Sindikat Železniškega prometa Slovenije, Trg OF 7, Ljubljana, zaradi
zakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj
prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 13. 6. 2006
ob 11. uri v razpravni dvorani št. 2/I Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 22. 5.
2006.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2006
Kd 3/2005
Os-15760/06
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljema
1. Sindikat novinarjev Gospodarskega vestnika, Ljubljana in 2. Sindikat Pergam GV
Skupine, Ljubljana ter nasprotnim udeležencem GV Revije, Založništvo časopisov in
revij, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 5, Ljubljana, zaradi kršitve pristojnosti sindikata v
zvezi z delovnimi razmerji in zaradi izvrševanja kolektivnih pogodb med predlagateljem
in nasprotnim udeležencem.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj
prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan
na dan 1. 9. 2006 ob 10.45 v razpravni dvorani št. 2/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 30. 5.
2006.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 444/2006
Rg-5758/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družba PAZ, podjetje za transport in
prevoze, gostinstvo, trgovino in turizem,
d.o.o., Podplat, Sp. Gabernik 21/a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 15. 2. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Pepevnik Antonu, stan. Sp. Gabernik
21/a, Podplat in Pepevnik Zvonku, stan.
Stranje 10, Šmarje pri Jelšah, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 22. 2. 2006
Srg 852/2006
Rg-13650/06
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Upo-Dental d.o.o., zobotehniške storitve, Nova Cerkev 93, Nova Cerkev, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenice z dne 20. 4. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenici
Lujanac Mariji, Nova Cerkev 93, Nova Cerkev, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 3. 5. 2006
Srg 749/2006
Rg-13873/06
Družba H2O Properties – nepremičnine in projektiranje d.o.o., s sedežem
Gorenjska cesta 2, Radovljica, vpisana
na reg. vl. št. 1/7310/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Hyde Paul, 16, Watergold, Douglas, Cork,
Irska in Hyde Stephen Joseph, 4, Granary
Wharf, Passa Passage West Cork, Irska.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 5. 2006
Srg 14724/2005
Rg-275/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Aucomm d.o.o.,
trgovina in storitve, Cankarjeva 8, Logatec,
ki jo zastopa notar Miro Bregar iz Litije, Ulica
Mire Pregljeve 4, objavlja sklep:
družba Aucomm d.o.o., trgovina in
storitve, Cankarjeva 8, Logatec, reg. št.
vl. 1/19842/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rupnik Marjan in Rupnik
Nataša, oba Gradišnikova 18, Borovnica,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 6. 1. 2006
Srg 01172/2006
Rg-9569/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Urbančič L &
Co., družba za gostinstvo in storitve, k.d.,
Ljubljana, Vevška cesta 19, objavlja sklep:
Urbančič L & Co., družba za gostinstvo in storitve, k.d., Ljubljana, Vevška
cesta 19, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Grm Urbančič Polonca
in Urbančič Lovrenc, oba stanujoča Brežna
pot 11, Brezovica pri Ljubljani, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 27. 3. 2006
Srg 04180/2006
Rg-13642/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Virka & Co. Kalan,
Posredovanje v prometu z nepremičninami,
inženiring, projektiranje in storitve k.d., Ljubljana, Stegne 21, objavlja sklep:
Virka & Co. Kalan, Posredovanje v
prometu z nepremičninami, inženiring,
projektiranje in storitve k.d., Ljubljana,
Stegne 21, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Kalan Irena in Vida, obe
stanujoči Privoz 6a, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico Kalan Vido.
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 4. 5. 2006
Srg 05097/2006
Rg-14161/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Elsinco, prodaja
elektronskih aparatov, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, objavlja sklep:
družba Elsinco, prodaja elektronskih
aparatov, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova
2, reg. št. vl. 1/29404/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z
dne 21. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Elsinco Ges.M.B.H., Breitenfurter Strasse 13, Dunaj, Avstrija, 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 15. 5. 2006

Damiš Marija, Jablance 18, Zgornja
Korena, potni list, št. P00997863.
gnc‑224244
Djordjević Dejan, Gradišče 13/a, Vrhnika,
potni list, št. P00538467. gnx‑223973
Djordjević Miodrag, Štrekljeva ulica
24, Maribor, potni list, št. P01100105.
gne‑224142
Dolničar Jeraj Andreja, Sinja Gorica
16, Vrhnika, potni list, št. P00658004.
gnu‑223976
Durmiši Muniš, Veliki Vrh pri Šmarju
130, Šmarje-SAP, potni list, št. P01119655.
gnd‑224068
Gregorič Aleksander Albert, Vzajemna
ulica 18, Ljubljana, potni list, št. P00850043.
gnt‑224177
Janise Vlado, Rotkehlchenweg 36,
70734 Fellbach, potni list, št. P00238146.
gnb‑223945
Karas Aljoša, Puntarjeva ulica 6, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00902313.
gnj‑224087
Kosi David, Kočevarjeva ulica 6a, Maribor,
potni list, št. P01099724. gnn‑224058
Kosta Apolonija Mateja, Vošnjakova
ulica 5, Ljubljana, potni list, št. P00252560.
gnt‑224152
Kraševec Tina, Prinčičeva ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. P00784693.
gnp‑224131
Kristan Mario, Smrečnikova ulica 34,
Novo mesto, potni list, št. P00684554.
gnu‑224126
Munih Ana, Šmarješka cesta 18,
Novo mesto, potni list, št. P00655349.
gne‑224242
Naveršnik Matevž, Topolšica 185,
Topolšica, potni list, št. P01031312.
gnh‑224264
Naveršnik
Matic, Topolšica
185,
Topolšica, potni list, št. P01055097.
gni‑224263
Naveršnik Tanja, Topolšica
185,
Topolšica, potni list, št. P01055096.
gng‑224265
Ognjanović Simona, Ulica Pariške
komune 11, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00625686. gno‑224282
Pipan Anita, Seškova 18/a, Medvode,
potni list, št. D00005077 – diplomatski.
gnh‑223939
Ploh
Nataša,
Mlekarniška
ulica
12, Maribor, potni list, št. P01075615.
gnq‑224055
Polič Rosana, Kamnica, Lucijin breg
39, Maribor, potni list, št. P00588566.
gny‑224272
Radivojević Momir, Cesta komandanta
Staneta 16, Medvode, potni list, št.
P00875186. gni‑224163
Ravnikar Bogdan, Gregorčičeva ulica
9, Domžale, potni list, št. P00796986.
gnd‑224293
Turk Marta, Količeva 11a, Domžale, potni
list, št. P01116221. gnc‑224294
Vasič Marko, Smetanova ulica 36,
Maribor, potni list, št. P01020254.
gng‑224065
Vodeb Manuela, Šešče pri Preboldu
9, Prebold, potni list, št. P00317691.
gnc‑224119
Wolf Jelka, Rožanska ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. P00712578. gnr‑224154
Žunič Miko, Žuniki 7, Adlešiči,
maloobmejno prepustnico, št. AH 7059.
gnl‑224035

Srg 04456/2006
Rg-14162/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanju po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe RBL Trade
– Brunec & Co., transport, trgovina in skladiščenje, d.n.o., Brestova pot 4, Kočevje,
objavlja sklep:
družba RBL Trade – Brunec & Co.,
transport, trgovina in skladiščenje,
d.n.o., Brestova pot 4, Kočevje, reg. št. vl.
1/36034/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Brunec Boštjan, Kočevska cesta 125, Kočevje in Letonja Robert,
Turjaško naselje 7, Kočevje, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 15. 5. 2006
Srg 301/2006
Rg-14056/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Marting, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino Ljutomer
d.o.o., Ljutomer, Kidričeva 45, reg. št. vl.
1/01407/00, matična številka 5607388, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Murski Soboti pod št. reg. vl. 1/01407/00,
preneha po skrajšanem postopku Zakona o
gospodarskih družbah.
Družbenika Marinič Marijan in Marinič Marta, oba stanujoča v Ljutomeru, Kidričeva ulica
45, izjavljata, da ima družba poplačane vse
obveznosti, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemata poplačilo morebitnih
naknadno ugotovljenih obveznosti družbe.
Preostanek premoženja družbe pripada
družbenikoma.

Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 5. 2006
Srg 271/2006
Rg-14057/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Kati, Avtotransportno podjetje in ingenering, Janžev vrh d.o.o., Janžev vrh 20, reg. št. vl. 1/00513/00, matična
številka 5530148, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Murski Soboti pod št.
reg. vl. 1/00513/00, preneha po skrajšanem
postopku Zakona o gospodarskih družbah.
Družbenika Jožef Kolbl in Marija Albert,
oba stanujoča na Janževem vrhu 20, izjavita, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci,
da prevzemata plačilo morebitno naknadno ugotovljenih obveznosti vsak do 1/2
in da se premoženje družbe razdeli med
družbenika po vloženih deležih, in sicer
vsakemu 1/2.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 5. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48, Ljubljana-Polje, preklicuje okroglo štampiljko s premerom 35 mm z napisom: Psihiatrična klinika Ljubljana – Ljubljana, Studenec
48, 18. Ob-15408/06
Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, preklicuje žig št. 123, ki ima naslednje lastnosti:
mali okrogel žig, v zunanjem krogu vsebuje naziv »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod
njim je izpisan naziv »SEKTOR ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE«, v zunanjem
krogu spodnje strani žiga je izpisan naziv
»UPRAVNA ENOTA LJBULJANA«, nad nazivom »UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA« je
izpisana številka »123«, v sredini žiga je grb
Republike Slovenije. Ob-15410/06

Priglasitvene liste preklicujejo
Plut Anton, Božakovo 32, Metlika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011501/0384/00-44/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnt‑224202

Potne listine preklicujejo
Baričič Tanja, Cesta na Brod 56, Ljubljana,
potni list, št. P00174434. gng‑224165
Brus Vesna, Kamna gorica 51, Cerknica,
potni list, št. P00523863. gne‑224092
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4390 /

Št.

57 / 2. 6. 2006

Osebne izkaznice preklicujejo
Babič Nataša, Željne 54, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001080921. gnz‑224121
Bačar Veronika, Kamnik pod Krimom
75/b, Preserje, osebno izkaznico, št.
001693947. gnx‑224173
Bauer Gorazd, Borštnikova ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001982758.
gnt‑224052
Bencik Marija, Podkraj pri Velenju 10/b,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000095087.
gnj‑224262
Bertoncelj Aleš, Gradišnikova ulica
22, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000232854. gnm‑224059
Bezjak Marko, Slovenja vas 56,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000548791.
gnx‑224098
Bizjak Marija Ivana, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000427126.
gnq‑224180
Bizjak Tina, Kovača vas 150, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000982188.
gnc‑224094
Blažinović Danijela, Rašiška ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000616612.
gno‑224182
Boncelj Andrej, Golnik 125, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
001718630.
gnh‑224139
Borštnar Blanka, Miševa ulica 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001103785.
gnv‑224300
Borštnar Tinkara, Miševa ulica 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001648410.
gnw‑224299
Božič Antonija, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001858803.
gny‑224172
Bremec Nada, Prijateljeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000334566.
gnk‑224161
Cvek Marijan, Ulica Kozjanskega odreda
1, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001481260. gnm‑224234
Čebašek Štefan, Verje 50/a, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000196515.
gno‑224032
Debevc Janez, Žerovnica 3/a, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000724649.
gnu‑224001
Djordjević Miodrag, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001749250.
gnf‑224141
Dolinšek Mateja, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001159552.
gnn‑224308
Durmiši Muniš, Veliki Vrh pri Šmarju
103, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001824345. gnw‑224074
Erjavec Sonja, Nad predorom 5, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 001454572.
gny‑224072
Feher Marija, Endliherjeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000078971.
gnp‑224156
Ferjan Angela, Srednjevaška ulica 21,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001176158.
gnu‑224151
Ferlež Danilo, Ulica Marije Hvaličeve 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001762576.
gnc‑224169
Garvas Jožef, Glinek 3, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 000144050. gnq‑224130
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Gerdol Zakonjšek Ivanka Emilija, Lepi
pot 14B, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000166860. gnw‑224174
Geršina Jana, Neža 26/b, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001420904.
gnk‑224236
Goli Matjaž, Dolenjska cesta 151,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001053219.
gnv‑224150
Golubič Jasna, Vrbanska cesta 12B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001907912.
gnp‑224056
Gorenc Ines, Trg Franca Kozarja 14a,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001082185.
gni‑224113
Gruden Mihaela, Spodnja Slivnica 75a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000844748.
gnb‑224070
Habič Karmen, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001853207.
gnl‑224185
Hamberger Zlatko, Žibrše 38, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000279541.
gnv‑224050
Hartman Jožef, Vuhred 24, Vuhred,
osebno
izkaznico,
št.
001682905.
gny‑224122
Hercigonja Jože, Bratov Čebuljev ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001763619.
gnj‑224187
Hostnik Igor, Malgajeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000243040.
gnc‑224144
Huber Denis, Homec, VII. ulica – del 33,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001817920.
gnu‑224301
Huserbanj Robert, Turški Vrh 108,
Zavrč, osebno izkaznico, št. 001074391.
gnv‑224100
Ičanović Senad, Novi svet 13, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001601962.
gnn‑224108
Jamšek Ana, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001859055.
gno‑224157
Javeršek Dušan, Stanežiče 8/g, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000755720.
gnn‑224183
Javornik Neža, Pohorska cesta 7, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001377191.
gnx‑224123
Jernejc Jožica, Puterlejeva ulica 39e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000106743.
gnm‑224184
Ješe Frančiška, Zoisova ulica 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001555008.
gnp‑224081
Kampl Branko, Jarčeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001400205.
gni‑224063
Kapla Anton, Ulica Polonce Čude 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001238227.
gnq‑224155
Karas Aljoša, Puntarjeva ulica 6,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001826871. gnk‑224086
Kavčič Katja, Kamnik pod Krimom 50,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000969313.
gnz‑224171
Kavčič Katja, Kamnik pod Krimom 50,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000969313.
gnv‑224175
Kerčmar Mateja, Kolesarska ulica 73,
Tišina, osebno izkaznico, št. 000972017.
gnk‑224111
Kerin Andrej, Lomno 27, Krško, osebno
izkaznico, št. 001515170. gnh‑224114

Klander
Majda,
Štembalova
26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000044745.
gnw‑224249
Klemenčič Klemen, Kuzeletova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001706567.
gnk‑224186
Kocijabčič
Avguštin,
Brezje
53,
Brezje, osebno izkaznico, št. 000690211.
gnq‑224080
Kocjančič Bojan, Oljčna pot 35a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001475043. gnh‑224089
Kofalt Marija, Kal 15, Semič, osebno
izkaznico, št. 001049339. gnl‑224110
Kogovšek
Urban,
Zavratec
4a,
Rovte, osebno izkaznico, št. 001614602.
gnf‑224066
Kokot Nada, Vončinova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000322357.
gnk‑224061
Kolar Neža, Ob Ljubljanici 14/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730017.
gnn‑224158
Kolarič Alojzija, Clevelandska ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000601454.
gne‑224167
Kolmanič Dejan, Skolibrova ulica 8,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000754996.
gnf‑224166
Komes Anka, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001767328.
gnu‑224176
Koren Zdenka, Cesta na Bokalce 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001219913.
gnh‑224164
Korošec Anton, Ulica Staneta Severja 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001249000.
gnl‑224064
Kosi Frančiška, Kočevarjeva ulica 6a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000396362.
gno‑224057
Kosta Apolonija Mateja, Vošnjakova
ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000336195. gns‑224153
Kostanjevec
Hinko,
Stojnci
10,
Markovci, osebno izkaznico, št. 001718857.
gnu‑224101
Kostanjevec Roškar Ksenja, Koroška
cesta 55, Maribor, osebno izkaznico, št.
001750435. gnj‑224062
Kostanjevec
stanko,
Strelci
2A,
Markovci, osebno izkaznico, št. 000393990.
gnw‑224099
Košmrlj Jožef, Polzela 122D, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001654784.
gnb‑224120
Kranjc Petra, Gradiška 255, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001340886.
gnd‑223968
Krč Mihael, Linhartova cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140979.
gnz‑224146
Kukec Tadej, Kačiče – Pared 2,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001221279.
gnv‑224229
Kukovič Ina, Erjavčeva cesta 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000980705.
gnq‑224105
Kumprej Jožefa, Varpolje 18, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000519862.
gnv‑224000
Kurtović Mario, Cuber 7, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 001472646. gni‑223988
Lah Sonja, Žalna 8, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001091774. gnz‑224071
Leben Iztok, Bidovčeva ulica 8, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001752493. gni‑224088
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Markelc Tonček, Gorenje Laknice 12,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001742172.
gnb‑223995
Marn Marulin Jožica, Cesta proletarskih
brigad 61, Maribor, osebno izkaznico, št.
000377552. gnu‑224051
Marolt Jože, Šimkova ulica 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000446753.
gnr‑224054
Martinšek Bogomir, Kanižarica 20a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000197271.
gnm‑224109
Mihajlović Gregor, Kolezijska ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001556407.
gnd‑224143
Mihelič Joško, Koroška cesta 32,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000727760. gnl‑224235
Mohorič Dušanka, Levanjci 5, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št.
000223840.
gny‑224097
Nanut Teja, Pod Lazami 106, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000235963.
gnd‑224118
Osredkar Davorin, Črni Vrh 2, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001871718.
gnr‑224129
Pavlin Irena, Kidričeva ulica 28a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000321334.
gne‑224117
Petek Lara, Godič 82/a, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001871679. gnh‑224239
Petković Dario, Petišovci, Poljska ulica
25, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001096024. gnn‑224258
Petrovič Drago, Mladinska ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000947601.
gnl‑224060
Pirš Žan, Pesnica pri Mariboru 58/g,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001393161. gne‑223967
Planinšič Bogdan, Ulica pod gradom
26, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001711117. gnr‑224254
Podgornik Mitjan, Otlica 36/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001970772.
gny‑223997
Podjed Angelca, Pšata 25, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000686096. gno‑224082
Primčič Mateja, Slamnikarska cesta 19,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000968060.
gnx‑224298
Radman Albert, Ulica Albina Dujca 6,
Divača, osebno izkaznico, št. 001008830.
gns‑224228
Ratković Marija, Trg komandanta
Staneta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000537062. gnl‑224160
Rauter Primož, Ulica Pod gozdom 29,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001499175. gnr‑224079
Ravnikar Bogdan, Gregorčičeva ulica 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001430076.
gnz‑224296
Robič Marija, Srednji Vrh 19, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 000622047.
gnf‑224091
Rotar Meta, Spodnje Gameljne 25/c,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001198304.
gnq‑224030
Selan Sašo, Dolenjska cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001812087.
gnw‑224149
Sever Aleš, Mlinska pot 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000760749.
gnr‑224179

Vukšić Lara, Poklukarjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001367926.
gny‑224147
Zelcer Janez, Gaberke 64, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
000921386.
gns‑224103
Zelcer Majda, Gaberke 64, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001338636.
gnr‑224104
Zor Frančiška, Gostičeva cesta 39,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001363369.
gny‑224297
Zor Marjeta, Saveljska cesta 99,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000387784.
gnm‑224159
Zorko Franc, Krimska ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000222637.
gnb‑224170
Zupančič Viktor, Polje 29, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001655195.
gnu‑224276
Žagar Dušan, TrataI/11, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001790537. gnf‑224241
Železnik Alfred, Boštanj 56, Boštanj,
osebno
izkaznico,
št.
000312863.
gnk‑223986
Žibert Nina, Tirna 19, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001532609.
gnv‑224275
Žibert Silva, Tirna 19, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001532603.
gnx‑224273
Žibert Tina, Tirna 19, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001675089.
gnw‑224274
Židan Tamara, Celovška cesta 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000292870.
gnd‑224168

Sevšek Tomaž, Koroška ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001939731.
gnp‑224181
Slapničar Ljuba, Ulica bratov Rozmanov
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000366604. gno‑224132
Smodiš Boris, Lipovci 20, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 000217157. gnj‑224112
Stanonik Janez, Lovsko Brdo 2, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
000714427. gno‑224107
Stanonik Rafael, Hafnerjevo naselje
42, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000847798. gnp‑224106
Stritar Franc, Šmarska cesta 12a,
Litija, osebno izkaznico, št. 001955746.
gnf‑224116
Strmole
Pavlina,
Zagradec
36,
Zagradec, osebno izkaznico, št. 000331485.
gnx‑224073
Sušnik Anton, Cesta na Bokalce 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140425.
gni‑224188
Sušnik Tjaša, Laniše 3, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001931276. gnv‑224125
Škerjanec Peter, Manče 19B, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
000931366.
gnt‑224127
Škoda Rok, Podgora 45, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001496993.
gnk‑224136
Šmit Tadej, Stantetova ulica 30,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001128838.
gnk‑224261
Špitaler Škorić Tamara, Cesta na Svetje
11, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000290527. gnp‑224031
Špringer Kristina, Železničarska cesta 30,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000581969.
gnl‑223985
Štrucl Ignac, Stritarjeva ulica 4,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000499634.
gnc‑223994
Šumak Miran, Zgornja Hudinja 76,
Celje, osebno izkaznico, št. 000854585.
gns‑224078
Tajić Tim, Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001508886.
gns‑224178
Tkalić Kim, Gospodinjska ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001333722.
gnx‑224148
Todorović Simon, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001645227.
gnn‑224133
Tomažič Petra, Koroška cesta 55,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001866286.
gns‑224053
Tomažin Nace, Cirje 14, Raka, osebno
izkaznico, št. 001903018. gng‑224115
Trebežnik Marjan, Ulica 9. junija 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000011634.
gnb‑224145
Turk Marta, Količeva 11a, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001854995.
gnb‑224295
Udovič Sara, Vrhe 43, Teharje, osebno
izkaznico, št. 001295812. gnu‑224076
Veršič Marija, Placerovci 21, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001455245.
gnz‑224096
Vrečko Anton, Padna 12, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001824580.
gnv‑224075
Vučko Mihael, Srednja Bistrica 17,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001517167. gno‑224257

Stran

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Antolič Jana, Skolibrova ulica 6, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001407972, izdala UE Ormož. gnn‑224233
Babič Nataša, Željne 54, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001730945, reg. št. 13378, izdala UE
Kočevje. gni‑223992
Bartol MIloš, Spodnje Hoče, Prisojna
ulica 3, Hoče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1851283, reg. št. 123191, izdala
UE Maribor. gnp‑224006
Batista Marko, Tugomerjeva ulica 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001864759, reg. št. 63925, izdala UE
Ljubljana. gnd‑224218
Bebler Žiga, Borovška cesta 26, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001267499, reg. št. 20781, izdala UE
Jesenice. gny‑224022
Bizovičar Aleš, Nade Ovčakove ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1946214, reg. št. 194186, izdala UE
Ljubljana. gnb‑224020
Bokan Zoran, Kuzma 6, Kuzma, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001209223,
izdala UE Murska Sobota. gng‑223990
Bone Kovačič Tina, Vodovodna cesta
9/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1872469, reg. št. 183723, izdala
UE Ljubljana. gnf‑224016
Borko Drago, Pod gradom 13, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2118568, reg. št. 10052, izdala UE Vrhnika.
gnt‑223977
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Brecl Dušan, Griže 49/b, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001905046,
izdala UE Žalec. gne‑223942
Bregeš Dalibor, Trg 64, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. CPP – GH, št. 1745, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnb‑224095
Breznik Leopolda, Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000410720, reg. št. 136970, izdala UE
Ljubljana. gnx‑224023
Brezovar Sanja, Ormoška cesta
32, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1260909, izdala UE Ljutomer.
gnj‑223987
Cedilnik Lev, Tacenska cesta 156,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1458893, reg. št. 242330, izdala UE
Ljubljana. gnp‑223981
Čamernik Tomaž, Pod gradom 19,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1430851, reg. št. 15423, izdala UE
Vrhnika. gnq‑223980
Černivec Ana, Korenčanova ulica 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000733815, reg. št. 50207, izdala UE
Ljubljana. gnl‑224210
Čibej Alenka, Zminec 22, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1034214,
izdala UE Škofja Loka. gnt‑224002
Čufer Mojca, Zakojca 3, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1039297, izdala
UE Tolmin. gno‑224232
Ćetojević Mirko, Nova ulica 12, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. SI61021, izdala UE Koper.
gng‑224090
Damjanović Sudir, Gradnikova ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1542949, reg. št. 55130, izdala UE Kranj.
gnr‑223958
Dimic Bojan, Barjanska ulica 8, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002143023, reg. št. 271100, izdala UE
Ljubljana. gnu‑224026
Dolničar Jeraj Andreja, Sinja Gorica 16,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1254641, reg. št. 11817, izdala UE Vrhnika.
gnv‑223975
Dravčbaher Marjan, Kovaška ulica 22,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 2069250, reg. št. 3204, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnt‑224252
Drolc Dušan, Žale 12A, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S000156967, reg.
št. 578, izdala UE Kamnik. gng‑224290
Drolc Martina, Žale 12A, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1259475, reg. št.
13737, izdala UE Kamnik. gnf‑224291
Durmiši Muniš, Veliki Vrh pri Šmarju
130, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje,
kat. BCDFGH, št. S3031347, izdala UE
Grosuplje. gnc‑224069
Fajs Bojan, Sp. Nova vas 35, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A A1 B
F G H, št. S478377, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnd‑224093
Ferjan Angela, Srednjevaška ulica 21,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002035698, reg. št. 113745, izdala UE
Ljubljana. gne‑224217
Frgačič Slavica, Prušnikova ulica 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2031211, reg. št. 132628, izdala UE
Ljubljana. gnh‑224014
Garmut Miran, Zgornja Kapla 15, Kapla,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1737265, reg. št. 6775, izdala UE
Radlje ob Dravi. gns‑224253

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Golubič Jasna, Vrbanska cesta 12/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002052921, reg. št. 130609, izdala UE
Maribor. gnz‑224271
Grman Milan, Sostrska cesta 35/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001871560, reg. št. 44125, izdala UE
Ljubljana. gni‑224013
Halidi Mehmet, Krčevina pri Vurbergu
168, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1883488, izdala UE Ptuj. gnp‑224231
Hercigonja Jože, Bratov Čebuljev
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001991906, reg. št.
53825, izdala UE Ljubljana. gnd‑224018
Ivanović Darja, Dolnja Košana 13,
Košana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001728705, reg. št. 15390, izdala UE
Postojna. gni‑224067
Jahić Senad, Koželjskega ulica 2,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002204958, izdala UE Velenje. gnf‑224266
Javeršek Dušan, Stanežiče 8/g,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,G,H, št. S 001024298, reg.
št. 93353, izdala UE Ljubljana. gnt‑224027
Jazbar Branko, Lokarjev drevored 12,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1844716, reg. št. 3573, izdala UE
Ajdovščina. gnt‑224227
Jere Darja, Sostrska ulica 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001138679, reg. št. 215484, izdala UE
Ljubljana. gnj‑224212
Jesenko Karmen, Rašiška ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1761044, reg. št. 185859, izdala UE
Ljubljana. gnq‑224005
Kavčič Katja, Kamnik pod Krimon 50,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 2134554, reg. št. 273432, izdala UE
Ljubljana. gnn‑224008
Klužer Zlatko, Kolodvorska ulica 3,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1696705, izdala UE Sežana. gnc‑223969
Kmetec Branko, Trdobojci 44, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1494971, izdala UE Ptuj. gnw‑223999
Knez Maja, Pohorska cesta 45,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1684313, reg. št. 11941, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnv‑224250
Kofalt Marija, Kal 15, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7998, izdala
UE Črnomelj. gng‑224140
Korošec Anton, Ulica Staneta Severja
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000719180, reg. št. 9546, izdala UE
Maribor. gnd‑224268
Kotnik Marko, Prevoje pri Šentvidu 117,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 675835, reg. št. 3090, izdala UE
Ljubljana. gnc‑224019
Kovač Samo, Župančičeva ulica 6,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001314414, izdala UE Trbovlje.
gnl‑224260
Križaj Ana, Trbeže 8, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1371946, reg. št.
236021, izdala UE Ljubljana. gnc‑224219
Krušec Andreja, Klunova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001104054, reg. št. 213187, izdala UE
Ljubljana. gnk‑224211
Kukovič Ina, Erjavčeva cesta 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001557979, izdala UE Velenje.
gne‑224267

Lajevec Uroš, Dragomer, Mirna pot 4,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1805135, reg. št. 6923, izdala UE Vrhnika.
gns‑223978
Lakota – Zajič Ksenija, Cesta Istrskega
odreda 6, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI34797, reg. št.
1894. gnh‑223964
Lesničar Jože, Šinkova ulica 18B,
Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001305192, izdala UE Ormož.
gnm‑224084
Letonja Matej, Dogoše, Na polju 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 1738375, reg. št.
117698, izdala UE Maribor. gnp‑224206
Ličina Sabahet, Cesta dveh cesarjev
104/z, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1595591, reg. št. 183919, izdala
UE Ljubljana. gnr‑224279
Lipnik Janez, Ločki Vrh 9, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE D1
D F G H, št. S001619373, izdala UE Lenart.
gnw‑224124
Lovšin Elizabeta, Avsečeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2088024, reg. št. 50458, izdala UE
Ljubljana. gng‑224015
Mahić Dejan, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. s 001370803, reg. št. 233064, izdala UE
Ljubljana. gnz‑224021
Maksimović Goran, Cesta 6. maja 10,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1545286, reg. št. 10776, izdala UE
Vrhnika. gnr‑223979
Marinković Danica, Jarška cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002137406, reg. št. 187867, izdala UE
Ljubljana. gnz‑224221
Markelj Franc, Hrušica 122, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000461298, izdala UE Jesenice.
gnz‑223971
Milošević Dragiša, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447677, reg. št. 38430, izdala UE
Ljubljana. gnx‑224223
Nedog Barbara, Martinčeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000169590, reg. št. 169678, izdala UE
Ljubljana. gnw‑224224
Nikolič Nejc, Vnanje Gorice, Nova pot 13,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002146700, reg. št. 257334, izdala UE
Ljubljana. gnv‑224025
Nikolić Edo, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589952, reg. št. 252896, izdala UE
Ljubljana. gne‑224017
Pečelin Alojzij, Logaška cesta 25,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000238162, izdala UE Škofja Loka.
gns‑224003
Petrovič Drago, Dobrovce, Mladinska
ulica 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 000671215, reg. št. 31264,
izdala UE Maribor. gnc‑224269
Plohl Terezija, Koračice 7, Sveti
Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001974755, izdala UE Ormož.
gnl‑224085
Podgornik Mitjan, Otlica 36/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3011782, reg. št. 16673. gnx‑223998
Podrepšek Milan, Kokrica, Betonova
ulica 25, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 286698, reg. št. 5198, izdala
UE Kranj. gnm‑223984
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Ponikvar Miha, Fara 8, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 001344709, izdala
UE Cerknica. gnu‑224255
Popelar Matjaž, Spodnji Hotič 47, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001198752, reg. št. 9014, izdala UE Litija.
gno‑223982
Poredoš Mirko, Lipovci 261, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1839330, izdala UE
Murska Sobota. gnf‑223991
Premzl Renata, Dobrovce, Vrtna ulica
9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001560883, reg. št. 87096, izdala UE
Maribor. gnb‑224270
Puncer Simona, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1916838, reg. št. 217647, izdala UE
Ljubljana. gno‑224007
Remar Aleš, Koroška Bela, Cesta talcev
8/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1509028, reg. št. 20538, izdala
UE Jesenice. gnb‑223970
Ropič Kornelija, Brezno 8/a, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2155157, reg. št. 9523, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnx‑224248
Rulić Radovan, Kotor Varoš, Kotor Varoš,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003036607, reg. št. 280208, izdala UE
Ljubljana. gnb‑224220
Saksida Matej, Zalošče 30 M,
Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001483798, reg. št. 46744, izdala UE
Nova Gorica. gnj‑224012
Saksida Matej, Zalošče 30/m, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001483798, izdala UE Nova Gorica.
gnn‑224237
Savić Suzana, Na jami 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434721, reg. št. 237912, izdala UE
Ljubljana. gnm‑224009
Savšek Anton, Tenetiše 3, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S
001719494, reg. št. 2242, izdala UE Litija.
gnn‑223983
Seničar Sonja, Krka 67, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001319915, izdala UE Novo mesto.
gnd‑223993
Sever Aleš, Mlinska pot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2081143, reg. št. 199193, izdala UE
Ljubljana. gnl‑224010
Sevšek Tomaž, Koroška ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2072496, reg. št. 34594, izdala UE
Velenje. gnk‑224011
Skol Aleksandra, Čufarjeva ulica 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000462099, reg. št. 20552, izdala UE
Domžale. gns‑224303
Smodiš Boris, Lipovci 20, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2043127, izdala UE Murska Sobota.
gnh‑223989
Starič Simon, Sela pri Dobovi 89/a,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1101151, reg. št. 10687, izdala UE
Trebnje. gnu‑224226
Stopinšek Ando, Jurklošter 18, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1449482, izdala UE Laško. gnz‑223996
Strajnar Silva, Dečja vas 20, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S001478502, reg. št. 10301, izdala UE
Trebnje. gnj‑224287
Stuparević Derviša, Cesta 6. maja 10,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1279281, reg. št. 14512, izdala UE
Vrhnika. gnw‑223974
Sukič Avguštin, Martinje 6, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003002813, izdala
UE Murska Sobota. gni‑224238
Šegula Monika, Trnovci 12, Sveti
Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001172985, izdala UE Ormož.
gnn‑224083
Širovnik Barbara, Na Lazih 10/a,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002135342, reg. št. 243411,
izdala UE Ljubljana. gnh‑224214
Škerjanec Peter, Manče 19B, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S2225283, reg. št. 17391, izdala UE
Ajdovščina. gns‑224128
Šormaz Ljubomir, Ilirska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1762068, reg. št. 29681, izdala UE
Ljubljana. gnf‑224216
Špilater Škorić Tamara, Cesta na Svetje
11, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1368675, reg. št. 124638,
izdala UE Ljubljana. gnr‑224029
Šuštaršič Roman, Cankarjeva 31 B,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. A B
C E F G H, št. S1317688, reg. št. 10257.
gnb‑224045
Tomšič Jerneja, Cesta 4. maja 20,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002160420, izdala UE Cerknica.
gnp‑224256
Toroš Kaja, Ulica pohorskega bataljona
193, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001364731, reg. št. 219971,
izdala UE Ljubljana. gny‑224222
Turk Marta, Količevo 11a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001847390, reg. št. 40022, izdala UE
Domžale. gnt‑224302
Udovč Tanja, Žeje 45, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S001195100, reg.
št. 32572, izdala UE Domžale. gnr‑224304
Veličković Nebojša, Bizeljska cesta 18,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1654691, reg. št. 9398, izdala UE Brežice.
gnv‑224225
Vrhnjak Tea, Sv. Primož nad Muto 67,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1915569, reg. št. 9913, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnu‑224251
Vrhovnik Pavel, Ljubljanska cesta 62,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001946636, reg. št. 107085, izdala UE
Ljubljana. gnw‑224024
Vučko Mihael, Srednja Bistrica 17,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001521594, izdala UE Lendava.
gnm‑224259
Zaplotnik Primož, Barjanska cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001526145, reg. št. 226850, izdala UE
Ljubljana. gns‑224028
Zorko Franc, Krimska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001350913, reg. št. 179213, izdala UE
Ljubljana. gni‑224213
Zorko Marjeta, Cesta na Brdo 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002090745, reg. št. 268377, izdala UE
Ljubljana. gng‑224215
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Zavarovalne police preklicujejo
Berlič Srečko, Mestni log IV/8, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 40 343863.
gnu‑224201
Bobar Janez, Železničarska cesta
11, Črnomelj, zavarovalno polico, št.
00101756791,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnj‑223962
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 356979
za vozilo Citroen Jumper z reg. oznako
LJ H0-808, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnq‑224230
Cimermančič
Špela,
Žerovnica
3, Grahovo, zavarovalno polico, št.
320126, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnz‑224196
Grandovec Janez, Artmanja vas 10,
Dobrnič, zavarovalno polico, št. 338200,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc‑224044
Kapš Roman, Deskova vas 25, Stari trg
ob Kolpi, zavarovalno polico, št. 1041020,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnx‑224048
Kapušin Iztok, Šolska ulica 8, Brežice,
zavarovalno polico, št. 906718, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnv‑224200
Kraševec Branko, Liminjanska 80,
Portorož – Portorose, zavarovalno polico,
št. 41401001393, izdala zavarovalnica
Slovenica Življenje d.d. gnf‑224041
Krašovec Marjan, Lahomno 17/a, Laško,
zavarovalno polico, št. 11002977, izdala
zavarovalnica Grawe. gnx‑223948
Maček Nataša, Kopališka 29, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 00101884760,
izdala zavarovalnica Adiatic Slovenica d.d.
gnq‑223955
Ozimel Rudolf, Ulica Bena Zupančiča 9,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1011173,
izdala zavarovalnica Tilia. gny‑223947
Škerjanec Ivan, Tablarjeva ulica 2A,
Domžale, zavarovalno polico, št. 40 366667,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf‑224191
Veselko Nežka, Podlubnik 157, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 843447, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnp‑223956
Vidmar Ignac, Mlaška cesta 47, Kranj,
zavarovalno polico, št. 931501, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz‑224046
Weiss Tatjana, Jakčeva ulica 20, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 00101815454,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm‑223959
Zupančič Boža, Veliki Videm 6a, Velika
Loka, zavarovalno polico, št. 1071511,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf‑223966

Spričevala preklicujejo
Alić Hasib, Maćesi, Bosna, diplomo
Srednje gradbene šole Ivana kavčiča v
Ljubljani, izdana leta 1986. gnj‑224162
Bakotič Tanja, Perčeva ulica 7, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2005.
gnh‑224289
Banko Bojan, Slovenska 3, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ Puconci,
izdano leta 1985. gnw‑224199
Bukošek Štefka, Kraigherjeva 27, Ptuj,
spričevalo 3. letnika SZŠ Rakičan, izdano
na ime Bukovšek Rebeka. gni‑224038
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Bukošek Štefka, Kraigherjeva 27, Ptuj,
spričevalo 4. letnika SZŠ Rakičan, izdano
na ime Bukošek Rebeka. gnh‑224039
Car Gregor, Rudarsko naselje 26,
Kočevje, indeks, št. 04028008, Fakulteta
za upravo. gnz‑224246
Carli Silva, Batuje 10, Črniče, spričevalo
o končani OŠ Idrija, izdano leta 1978.
gny‑224197
Cerar Janez, Šaranovičeva 25/a,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Roje v
Domžalah, izdano leta 2003. gnd‑224193
Ferme Katarina, Limovce 15, Trojane,
indeks, št. 21050160, izdala FDV.
gnm‑224209
Filipič Marjana, Lahonci 135, Ivanjkovci,
spričevalo 5. letnika Srednje strojne in
tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1999. gnx‑223952
Flerin Andreja, Vrba 23, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2001 in 2002. gnq‑224205
Franjko Benvenut, Bukovski vrh 1,
Tolmin, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1979. gnp‑224306
Geržina Albin, Gorjane 10/a, Podsreda,
spričevalo o končani OŠ Kozje, izdano leta
1989. gnf‑223941
Gosak Teo, Kosovelova 10, Zagorje ob
Savi, indeks, št. 13030110011, VSŠ Šentjur.
gny‑224047
Kukavica Elvis, Zaloška cesta 230F,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997 in 1998. gnt‑224102
Lavrič Nina, Stična 68B, Ivančna Gorica,
maturitetno spričevalo Srednje šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 2001.
gnq‑224305
Macura Robert, Hrvatini 72, Ankaran
– Ankarano, spričevalo o končani OŠ
Istrskega odreda Sloven. Gradišče, izdano
leta 1986. gng‑223940
Marc Viljem, Planina 82B, Ajdovščina,
spričevalo o končani OŠ Delavske univerze,
izdano leta 1978. gns‑224203
Marguč Franja, Leskovec 9, 3202
Ljubečna, spričevalo 1. letnika Srednje
strokovne poklicne šole Celje – smer frizer,
izdano leta 2004. gnu‑223951
Melanšek Branko, Sv. Danijel 31, Trbonje,
spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske šole
Muta, izdano leta 1995. gnd‑223943
Novak Vid, Hrušica 69, Hrušica,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole
Jesenice,
izdano
leta
1999.
gno‑223961
Oražem Tomi, Meherjeva ulica 8, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1999. gnk‑224286
Ovčjak Nadja, Lokovica 118, Šoštanj,
spričevalo poklicne mature Zavoda za
usposabljanja invalidne mladine v Kamniku,
št. 13, izdan leta 2002. gnl‑224135
Peterka Pavel, Ihan, Breznikova ulica
84, Domžale, spričevalo poklicne mature
PKUGŠ Domžale, izdano leta 1980.
gnw‑224049
Požin Martin, Povčeno 1, Rimske Toplice,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
v Celju, izdano leta 1978. gni‑224138
Prevc Gašper, Dražgoše 6A, Železniki,
indeks, št. 18051454, izdala Filozofska
fakulteta. gnl‑224189
Rizzi Sara, Plavje 29, Škofije, spričevalo
1. in 2. letnila Ekonomske poslovne šole
Koper – smer poslovni tajnik. gni‑223963
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Shaker Shaker, Miklošičeva ulica 1/b,
Domžale, potrdilo o uspešno končanem
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe pri
Zavodu ta tehnično izobraževanje, izdano
leta 1998. gnb‑224195
Sluga Marija, Tazbor 12, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Mozirjw, izdano na
ime Strnišnik Marija. gnw‑223949
Snoj Andraž, Brilejeva 16, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1995. gnt‑224277
Šantavec Nejc, Požarnice 26/c, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2004. gns‑224278
Šekerić Sanela, Ulica heroja Verdnika17,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika
Biotehnične srednje šole Kranj, izdano leta
2004 in 2005. gno‑224307
Štruc Sanja, Čečovje 6, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC Slovenj Gradec, Poklicne in srednje
ekonomske šole št. 471 – smer prodajalec,
izdano leta 2001. gng‑224040
Šuster Simon, Ulica Silvire Tomasini 1,
Maribor, indeks, št. 18020640, izdala FF v
Ljubljani. gnl‑224285
Vučak Uroš, Vrtna 2, Murska Sobota,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Rakičan Murska Sobota,
izdano leta 1997. gnk‑224036
Zupan Marjan, Farčnikova kol. 75,
Zagorje ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje
šole elektrotehnične usmeritve Zagorje ob
Savi, izdano leta 1983. gnx‑224198

Ostale listine preklicujejo
Bec Milena, Pržanjska cesta 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gni‑224288
Bostič Vojko s.p., Vojkova 50, Ljubljana,
izvod licence za osebni avtomobil
Volkswagen Golf 1.9, reg. št. LJ 15-59X.
gnq‑224280
Car Gregor, Rudarsko naselje 26,
Kočevje, študentsko izkaznico, št. 04028008,
Faklteta za upravo. gnb‑224245
Centa Primož, Stritarjeva 5, Domžale,
delovno knjižico. gng‑224240
Dolenc Barbara, Maroltova 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18041021, izdala
FF v Ljublajni. gnv‑223950
Drobne Mitja, Kolodvorska cesta 7,
Postojna, delovno knjižico. gnc‑224194
Gregorc Matija, Polževa 38, Ajdovščina,
delovno knjižico. gnd‑224043
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05),
preklicuje naslednje neveljavne enotne žige
in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Mitja
Braz, G-9395, Jurij Brodnik, S-9169, Marjan Dolanc, S-9160, Janez Jereb, G-9455,
Robert Pangršič, G-9445, Alojzij Selan,
G-9444, Jernej Bizjak, E‑9317, Dušan Lichtenecker, G-9462, Emil Mlakar, G-9010, Boris Pahor, G-9469, Jožef Kancler, inž. stroj.,
S-0532, Bernard Kavčič, univ. dipl. inž.
grad., G-1496, Alfonz Zafošnik, univ. dipl.
inž. kem. tehnol., TP0481, Boštjan Resman,
univ. dipl. inž. grad., G-1149. Ob-15412/06
Jerman
Matija,
Kolarjeva
ulica
58, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
02/03-2233/00. gnn‑224283

Jović Miodrag, Smrekarjeva 45, Izola
– Isola, delovno knjižico. gnl‑223960
Kapić Husnija, Ulica Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gny‑224247
Kolar Milan, Pobrežje 17a, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnj‑223937
Kolenc Simon, Mencingerjeva ulica 15,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za
voznika viličarja, izdalo podjetje IVIS d.o.o.
v Trzinu leta 2003. gne‑224192
Mumlek Viktor, Westrova 42, Novo
mesto, delovno knjižico. gnj‑224037
Murko Tine, Ljubljanska cesta 97,
Domžale, delovno knjižico. gnz‑223946
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta
17, Brestanica, dovolilnico za Belorusijo
– univerzalna (112/11), št. 1204914.
gns‑224207
Oražem Vida, Miklavčeva 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11040221, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnr‑224204
Padovac Ana, Slovenska pot 4, Žiri,
delovno knjižico. gnm‑224134
Pate Jurij, Jadranska 2, Ljubljana,
evidenčni list za čoln, št. 01-03-535/1-1986.
gne‑224292
Pehan Sandra, Ljubljanska cesta
76a, Domžale, študentsko izkaznico,
št. 31200048, Fakulteta za farmacijo.
gns‑223953
PETEK MILAN S.P., Vilharjeva cesta
13, Ljubljana, izvod licence št. 009875 za
vozila Ranault Laguna z reg. št. LJ 19-7KT,
VW Rassat Variant reg. št. LJ X4-64E, VW
Passat reg. št. LJ Y7-42U, Ford Escort z
reg. št. LJ C5-17F in BMW 520l, reg. št. LJ
14-3SL. gnr‑224208
Plohl Olga, Bukovi 167A, Markovci,
delovno knjižico. gno‑223957
Povzek Siniša, Lendavska 24, Murska
Sobota, delovno knjižico. gnk‑223936
Prevc Gašper, Dražgoše 6A, Železniki,
dovoljenje pilota jadralnega padalca št.
0694/4389, izdala Uprava za civilno plovbo.
gng‑224190
Rozman Joža, Srakovlje 14, Kranj,
potrdilo o opravljenem izpitu za upravljalca
težke gradbene mehanizacije, izdano
na Srednji šoli Jesenice dne 26. 5. 2000.
gng‑223965
Samokec Aldo s.p., Do. Zemon 93/c,
Ilirska Bistrica, dovolilnico za mednarodni
promet makedonsko za in iz tretje države,
ser.št. 5390. gnj‑224137
SIMKA d.o.o.,
Pokopališka
10,
Ljubljana, pravokotne oblike z napisom
v prvi vrstici SIMKA d.o.o., spodaj
Pokopališka 10, Ljubljana, v spodnji vrstici
tel. številka 01/5401-435, 040/320-945.
gnr‑223954
Šket Ivan, Pod lipami 4, Celje, izvod
licence skupnosti, št. 879, izdan 16. 12.
2003, veljavna do 20. 1. 2008 za vozilo
Zastava, reg. št. CE 56-71A. gnm‑224034
Tanasić Petar, Brajnikova ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑224284
Tušar Marko, Slovenska cesta 23,
Spodnja Idrija, študentsko izkaznico, št.
19785397, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp‑224281
Udovč Milan, Slepšek 1, Mokronog,
službeno izkaznico, št. 003021 – varnostnik,
izdana 18. 10. 2005. gny‑223972
Vičič Vesna, Sallauminaes 10, Trbovlje,
delovno knjižico. gni‑223938
Vižintin Jurij, Kozlovičeva 9, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gne‑224042
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po Zakonu o poštnih storitvah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Štampiljke preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

4229
4229
4229
4229
4229
4229
4250
4277
4294
4294
4299
4303
4304
4304
4310
4312
4317
4317
4319
4320
4334
4335
4349
4351
4351
4352
4352
4352
4353
4353
4353
4370
4371
4373
4373
4377
4377
4386
4387
4388
4388
4388
4389
4389
4389
4389
4390
4391
4393
4393
4394

Stran

4395

Stran

4396 /

Št.

57 / 2. 6. 2006

Obrazci

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

• s podroþja pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Oznaka obrazca
M-4/M-8 roþni 2005
M-4/M-8 raþunalniški 2005

SIT / EUR
90 / 0,38
90 / 0,38

za vse zavezance za posredovanje podatkov o zvarovalni dobi in plaþi.

• iz priloge A Pravilnika o merilih in naþinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
(Uradni list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05)
Oznaka obrazca
Prijavni list
Nastanitveni gostinski obrat
K/NGO – 1
K/NGO – 4
K/NGO – 5

SIT / EUR
36 / 0,15
72 / 0,30
120 / 0,50
120 / 0,50

Oznaka obrazca
Apartma
K/App – splošni opis
– inventar
K/App – 1
K/App – 2
K/App – 3
K/App – 4
Kamp
K/K – 1
K/K – 2
K/K – 3

SIT / EUR
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30

Oznaka obrazca
Turistiþna kmetija
K/TK – 1
K/TK – 2
K/TK – 3
K/TK – 4
Sobodajalec
K/S – 1
K/S – 2
K/S – 3

SIT / EUR
120 / 0,50
120 / 0,50
120 / 0,50
120 / 0,50
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30

• iz Pravilnika o vsebini in naþinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o naþinu
oznaþitve gradbišþa
(Uradni list RS, št. 35/98, 41/01, 66/04)

Oznaka obrazca
SIT / EUR
Gradbeni dnevnik
1200 / 5,01
Knjiga obraþunskih izmer – obraþunski list
12 / 0,05
Knjiga obraþunskih izmer – uvodni del
12 / 0,05
Knjiga obraþunskih izmer – seznam vložnih listov
12 / 0,05
V cenah obrazcev je vraþunan 20% DDV

Z ALOŽBA

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
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N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Oznaka obrazca

Štev. izvodov

Oznaka obrazca

Štev. izvodov

Oznaka obrazca

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig
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