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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 433/06
Ob-19331/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup: srčni vzpodbujevalniki in defribilatorji in elektrode za defribilatorje.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: srčni vzpodbujevalniki in defribilatorji in elektrode za
defribilatorje.
Ocenjeni stroški brez DDV: 135 mio
SIT/leto; 405 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.22.10-4.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: JN se odda
za 1 leto z možnostjo dvokratnega 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/.
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Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 6. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-19391/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Mitja Bensa,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: www.mzz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: čitalci prstnih odtisov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.61.10-0.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPA: 30.02.16.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: okvirna količina 70 kosov čitalcev prstnih odtisov za potrebe izdajanja vizumov na
diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije po svetu.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 8. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; javno naročilo (razen DDV) se financira iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o
pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Št. 430-251/2006/2
Ob-19582/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
++386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljublja-
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na, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za potrebe PP Kočevje, PP Ilirska
Bistrica in PP Ilirska Bistrica – VDM, št.
430-251/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: sklop 1:
PP Kočevje, Pri Unionu 1, Kočevje; sklop
2: PP Ilirska Bistrica, Vilharjeva 22, Ilirska
Bistrica; sklop 3: PP Ilirska Bistrica-VDM,
Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je dobava in montaža opreme za
potrebe PP Kočevje, PP Ilirska Bistrica
in PP Ilirska Bistrica-VDM, po sklopih iz
priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 300,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Kočevje
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Kočevje, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo,
birotehnično opremo, opremo prostora za
pranje vozil, opremo prostorov za pridržanje, opremo prostora za samoobrambo in
fitnes, opremo prostora za elektronsko strelišče, orodje in opremo priročne delavnice
za vzdrževanje, opremo skladiščnih prostorov, audio/video opremo.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-3, 32.00.00.00-3, 36.42.00.00-1.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 116,666.666,66
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
6. 7. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravno-
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močnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Ilirska Bistrica
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Ilirska Bistrica, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo
opremo, birotehnično opremo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 116,666.666,66
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje: 6. 7. 2006:
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Ilirska Bistrica-VDM
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Ilirska Bistrica-VDM, ki
zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo, birotehnično opremo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 66,666.666,66
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
6. 7. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-3,
32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 6. 7. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e)
in/ali program(-e): naročilo za sklopa 1
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in 2 se sofinancira iz sredstev skupnosti,
naročilo za sklop 3 se financira iz sredstev
skupnosti, in sicer: Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve - Policije
Ob-19607/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Podlesnik Mateja – splošni
del, Arpad Gaal – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: Podlesnik Mateja – splošni
del, tel.: 02/220-01-28, Arpad Gaal – tehnični del, tel.: 02/220-07-50, informacije se
dobijo vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elek
tronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SN kabel 20 kV – aluminij
– z vzdolžno zaporo.
II.2) Kraj izvedbe: šifra NUTS: SI 002
(Podravska).
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.42.11.40-2.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 14. 7. 2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-19373/06
Ali je to sporočilo vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, tel. 01/89-38-237;
faks 89-83-230; elektronska pošta: stavbna.zemljisca@obc-kocevje.si.
I.3) Vrsta, naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila: dopolnitev komunalnega opremljanja za »poslovno
cono Lik«.
II.2) Kraj izvedbe: Kočevje; Poslovna
cona Lik.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: dopolnitev
komunalnega opremljanja v PC Lik.

II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
230,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: 1. 9.
2006.
II.7) Datum zaključka: 31. 12. 2006.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
skladno z proračunom za leto 2006.
IV.1) Referenčna št., ki jo je dokumentu
določil naročnik: 462-22/05-144.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt, ki se financira iz sredstev EU: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Kočevje
Ob-19691/06
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: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@ddc.si, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 1 SV Slovenija, Ulica talcev
24, 2000 Maribor-Slivnica, Slovenija, tel.
02/605-99-71, faks 02/605-99-61, elektronska pošta: Anton.Ferlinc@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: navezovalne ceste v okviru
avtocestnega programa; zahodna obvoznica Maribor – IV. etapa med cesto Proletarskih brigad in Streliško cesto od km 2+640
do km 3+620.
II.2) Kraj izvedbe: med Cesto proletarskih brigad in Streliško ulico.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: navezovalne ceste v okviru avtocestnega
programa; zahodna obvoznica Maribor
– IV. etapa med Cesto proletarskih brigad in Streliško cesto od km 2+640 do
km 3+620.
Obseg del:
1. zahodna obvoznica: od km 2+640 do
km 3+620,
2. Most čez Pekrski potok,
3. podhodi v krožišču z Lackovo cesto,
4, tuje storitve (prestavitve in preureditve
komunalnih in energetskih vodov).
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 7. 2006,
– gradnje: oktober 2006.
II.7) Datum zaključka: 1. 7. 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000381.
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: 3. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Storitve
Ob-18908/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN 12/2006 VeDavki2.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nadgradnje in vzdrževanje sistema za
elektronsko davčno poslovanje – EDP
za obdobje 3 let.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 3. 7. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-51/2006-01111-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-19164/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Jasminka Tršinar, v roke: Jasminka Tršinar,
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: Jasminka Tršinar, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00,
centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-74-00, centrala, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih
sistemov in naprav na mejnih prehodih na
področju policijskih uprav Slovenj Gradec,
Maribor (severni del), Celje, Maribor (južni
del), Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica,
JN: ODVU5PU-29/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: mejni
prehodi na področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje,
Maribor (južni del), Kranj, Murska Sobota in
Nova Gorica.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
naročila je izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih
prehodih na področju policijskih uprav
Slovenj Gradec, Maribor (severni del),
Celje, Maribor (južni del), Kranj, Murska
Sobota in Nova Gorica.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Slovenj Gradec, Maribor (severni del).
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Slovenj
Gradec, Maribor (severni del).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.12.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
julij 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Celje (razen
mejni prehod Pavličevo sedlo), Maribor (južni del-meja z Republiko Hrvaško).
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Celje
(razen mejni prehod Pavličevo sedlo), Maribor (južni del – meja z Republiko Hrvaško).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.12.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
julij 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Murska
Sobota
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
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vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Murska
Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.12.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
julij 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Kranj in Celje
(za mejni prehod Pavličevo sedlo)
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Kranj in
Celje (za mejni prehod Pavličevo sedlo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.12.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
julij 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Nova Gorica
1) Kratek opis: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Nova
Gorica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.12.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
julij 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: julij 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
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Ob-19414/06
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, v roke:
Noel Škerjanc, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-52-99,
faks +386/1/478-53-69, elektronska pošta:
noel.skerjanc@gov.si, internetni naslov:
www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: zavarovanje 4301-24/2006.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000.
II.2.3) Kategorija storitve: 06.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb na MŠŠ na področju srednjega šolstva (srednje šole, zavodi in
dijaški domovi v RS).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: julij 2006.
IV.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: zavarovanje
4301-24/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpisi
Blago
Št. 961-03/2006

Ob-19171/06

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana je na osnovi izvedenega
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem
listu EU, št. S-56, z dne 22. 3. 2006, pod št.
objave 058436 in v Uradnem listu RS, št. 31
z dne 24. 3. 2006, Ob-8493/06, za dobavo
računalniške opreme po sklopih ter dobavo
in postavitev računalniške opreme 1. sklopa pri končnem uporabniku, in v skladu z
določilom prvega odstavka 77. člena ZJN-1
zavrnil vse prispele ponudbe.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 252-1/06-14

Ob-19624/06

Podaljšanje roka
Na podlagi in v skladu s četrtim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) naročnik
spreminja razpisno dokumentacijo in podaljšuje rok za oddajo ponudb za JN »RTG aparat za skelet (Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6.
2006, Ob-16082/06), in sicer v delu:
Rok za predložitev ponudbe: naročnik
mora ponudbo prejeti do 28. 7. 2006 do 9.
ure v tajništvo uprave: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
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Ul. padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici.
Čas, način in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo javno in se začne 28. 7.
2006 ob 10. uri na lokaciji naročnika: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca Nova
Gorica«, Ulica padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, v prostorih sejne sobe
upravne službe.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 430-351/2005/133

Ob-19328/06

Popravek
V javnem razpisu za dobavo goriv za potrebe upravnih organov Republike Slovenije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62-63 z
dne 16. 6. 2006, Ob-17157/06, se popravijo
naslednje točke:
– točka III.2.3) točka 10., ki se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
10. Ponudnik mora za plačilo goriva na
bencinskih servisih zagotoviti za vsako vozilo oziroma plovilo (natančno število vozil
oziroma plovil bo določeno v neposrednih
pogodbah, ki jih bodo naročniki sklepali z izbranim dobaviteljem) posebno plačilno kartico oziroma več plačilnih kartic, če je več vrst
bencinskih servisov (pogoj za sklop 1)
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju plačila goriva s posebno plačilno kartico.
– točka III.2.3) točka 12., ki se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
12. Ponudnik mora zagotavljati dobavo
goriv na naslednjih lokacijah:
Sklop 1: na bencinskih servisih v Republiki Sloveniji; po potrebi in po predhodnem
dogovoru z naročniki bo ponudnik dostavil
dizelsko gorivo na lokacije naročnikov oziroma izpostave ali notranje organizacijske
enote naročnikov, ki bodo navedene v neposrednih pogodbah, ki jih bodo naročniki
sklepali z izbranim izvajalcem.
Sklop 2: na naslove odjemnih mest (sedežev naročnikov) oziroma izpostav ali notranjih organizacijskih enot naročnikov, ki
bodo navedeni v neposrednih pogodbah,
ki jih bodo naročniki sklepali z izbranim dobaviteljem.
Sklop 3: na naslove odjemnega mesta
– sedež Ministrstva za obrambo oziroma
izpostave ali notranje organizacijske enote
navedenega organa, ki bodo navedeni v
neposredni pogodbi, ki jo bo navedeni naročnik sklenil z izbranim dobaviteljem.
Sklop 4: na naslove odjemnih mest (sedežev naročnikov) oziroma izpostav ali notranjih organizacijskih enot naročnikov, ki
bodo navedeni v neposrednih pogodbah,
ki jih bodo naročniki sklepali z izbranim dobaviteljem.
Dokazila:
Za sklop 1: Izjava ponudnika v obrazcu
»Seznam bencinskih servisov«.
Za sklop 2: Izjava ponudnika o »Dostavi
in dobavnem roku«.
Za sklop 3: Izjava ponudnika o »Dostavi
in dobavnem roku«.
Za sklop 4: Izjava ponudnika o »Dostavi
in dobavnem roku«.
– točko III.2.3) točka 13., ki se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
13. Ponudnik mora zagotavljati dobavo
goriv po posameznem sklopu v naslednjih
dobavnih rokih in v naslednjem času:
Sklop 1: sukcesivna dobava goriv za
osebna vozila in plovila na bencinskih ser-

visih v Republiki Sloveniji, v skladu z obratovalnim časom posameznega bencinskega
servisa oziroma bo ponudnik po potrebi in
po predhodnem dogovoru z naročniki dostavil dizelsko gorivo na lokacije naročnikov
oziroma izpostave ali notranje organizacijske enote naročnikov, ki bodo navedene v
neposrednih pogodbah, ki jih bodo naročniki
sklepali z izbranim izvajalcem.
Sklop 2: sukcesivna dobava goriv v času
od 7. do 15. ure (ob delovnikih); odzivni čas
za naročilo je 2 delovna dneva od prejema
naročila.
Sklop 3: sukcesivna dobava goriv v času
od 7. do 15. ure (ob delovnikih); odzivni čas
za naročilo je 2 delovna dneva od prejema
naročila.
Sklop 4: sukcesivna dobava goriv v času
od 7. do 15. ure (ob delovnikih); odzivni čas
za naročilo je 2 delovna dneva od prejema
naročila.
Dokazilo:
Za sklop 1: Izjava ponudnika o »Dostavi
in dobavnem roku«.
Za sklop 2: Izjava ponudnika o »Dostavi
in dobavnem roku«.
Za sklop 3: Izjava ponudnika o »Dostavi
in dobavnem roku«.
Za sklop 4: Izjava ponudnika »Dostavi in
dobavnem roku«.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 170/06

Ob-19415/06

Popravek
Klinični
center
Ljubljana,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, objavlja
popravek – dopolnitev javnega razpisa:
nakup sadja in zelenjave, objavljenega v
Uradnem listu RS št. 68, z dne 30. 6. 2006,
Ob‑18505/06, in sicer:
III.1.1.) Obvezni depoziti in jamstva: denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 95.856 SIT.
Klinični center Ljubljana
Št. 609-32/2006

Ob-19626/06

Popravek
V javnem naročilu za nakup opreme za
inkubator za diagnostično in terapevtsko biotehnologijo, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 68 z dne 30. 6. 2006, se popravijo
naslednje točke:
Točka II.1.6) se spremeni tako, da se
sedaj glasi:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup naslednje opreme za inkubator za diagnostično in terapevtsko biotehnologijo:
1. suhi sterilizator (sušilnik),
2. inkubator za bakterije,
3. tehtnica,
4. elektronska tehtalna plošča,
5. aparat termoblok,
6. laminarij s podstavkom,
7. stresalnik,
8. elektroforeza in napajalnik,
9. invertni mikroskop,
10. »Ultrasonic disintegrator«,
11. oprema laboratorija,
12. sestavljiv spektrofotometer,
13. črpalka Knauer »Smartline pump
1000«,
14. merilnik kontaktnih kotov,
15. spin coater,
16. merilec obstojnosti in trdote,
17. fotokemični reaktor,
18. sistem za deionizirano vodo,
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19. sistem za detekcijo genov.
Točka II.1.9) se spremeni tako, da se
sedaj glasi:
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Doda se priloga B z naslednjim besedilom:
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: suhi sterilizator (sušilnik).
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: inkubator za bakterije.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: tehtnica.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: elektronska tehtalna plošča.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 5
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: aparat termoblok.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 6
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: laminarij s podstavkom.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 7
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: stresalnik.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 8
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: elektrofereza in napajalnik.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 9
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.

3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 19
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: sistem za detekcijo genov.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Mestna občina Nova Gorica

2) Kratek opis: invertni mikroskop.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 10
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: Ultrasonic disintegrator.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 11
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: oprema laboratorija.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 12
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: sestavljiv spektrofotometer.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 13
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: črpalka Knauer »Smartline Pump 1000«.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 14
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: merilnik kontaktnih kotov.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 15
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: spin coater.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 16
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: merilec obstojnosti tr
dote.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 17
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: fotokemični reaktor.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: datum dobave: najkasneje do
20. 9. 2006.
Sklop št. 18
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
2) Kratek opis: sistem za dezionizirano
vodo.

Št. 4146-7/2006
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Ob-19690/06

Popravek
V javnem razpisu »Zaključna faza ureditve knjižnice v Kozini – nakup knjižnične opreme«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št 65/2006-4941 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17727/06, objavljamo popravek:
I.4) Ponudbe se lahko predložijo za
posamezni sklop.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2006 do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, sejna soba ali drugi primeren prostor.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-18785/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Alenka Weissenbach, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-45-87, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– tolčenec 31.200 m3,
– sipina 2.168 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: namembne postaje po
lokacijah z okolico +/- 10 km: Ljubljana in
okolica, Celje in okolica, Maribor in okolica,
Postojna in okolica, Nova Gorica in okolica
in Novo Mesto in okolica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– tolčenec 31.200 m3,
– sipina 2.168 m3.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 29. 6. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
16,000.000 SIT ali 66.800 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1) cena,
2) plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: cena 3.000 SIT + 600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije. Pogoji
in način plačila na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri NLB. d.d. Ljubljana,
tuji ponudniki pa 12 EUR na devizni račun
NLB d.d., IBAN: SI56029230019346887,
SWIFT: LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o
plačilu je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 13. ure
v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 18/06
Ob-18909/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-361, faks 01/23-12-667, elektron-
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ska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC NPBR-1-004/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup komunikacijskih naprav za optično povezavo dveh računalniških centrov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kranj.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0; dodatni predmet, glavni besednjak: 32.42.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1 DWDM naprave 2 kosa, za povezavo
do 50 km po enem paru optičnih vlaken z
moduli za priklop 7 x FC in 1 x GE;
1.2 FICON stikala 2 kosa, z najmanj 24
FC, od tega vsaj 12 s podporo 4 Gbps.
Izdelava na ključ po pogojih v razpisni
dokumentaciji, vključno z izobraževanjem
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo posla in bančna garancija za dobro izvedbo garancijskih
storitev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila mora biti vsaj 30. dan od datuma prejema
računa. Račun izstavi ponudnik – izvajalec
na podlagi potrjenega dokumenta o uspešnem prevzemu opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi

s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti.
6. Pozitivni poslovni izid v preteklem
letu.
7. Ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih.
8. Plačilni rok 30 dni od dneva izstavitve
računa. Račun se izstavi za izvedeno dobavo na podlagi s strani naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu opreme.
9. Rok dobave najkasneje v 60 dneh.
10. Garancijski rok najmanj 5 let (garancija po pogojih razpisne dokumentacije).
11. Naprave morajo izpolnjevati zahteve
oziroma omejitve o vsebnosti nevarnih kovin
po Direktivi 2002/95/EC.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
3. Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, in potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. Potrdilo davčnega ali drugega pristojnega (t.j. carinskega) organa.
6. Zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji, in bilanca stanja za preteklo leto.
7. Za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1/P, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank,
ki izkazuje podatke o plačilni sposobnosti, in
izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po podatkih v ponudbi, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
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. 15 z dne 5. 5.
2006, Ob-12646/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: PE IC
NPBR-1-004/06-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni
strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro Javna naročila / JN Področne enote Informacijski center / Nakup DWDM naprav in stikal.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun 01100-6030274014 s
pripisom RD NPBR-1-004/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2006.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 9.30; sedež naročnika, sejna soba 342/III
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota
Informacijski center

javne službe, Titov trg 1, Velenje, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-77, faks
03/896-16-56, elektronska pošta: cvetka.azman@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Knjižnica Velenje, kontaktna oseba: Vlado Vrbič, Titov trg 4, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-25-70, faks
03/898-25-85, elektronska pošta: vlado.vrbic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
glavna pisarna, soba št. 10/kletna etaža.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-09/2006-CA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža scenske razsvetljave
za Dom kulture Velenje – velika dvorana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: v veliki dvorani Doma
kulture Velenje, na naslovu Titov trg 4, Velenje.
Šifra NUTS: SLO.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za dokončanje: 15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudb v znesku
1,250.000 SIT, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika
o predložitvi bančne garancije za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa;
2. da ima za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila dovoljenje, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
4. da zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni v kazenskem postopku;
5. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali

Št. 936
Ob-19169/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija,
tel. 04/256-94-41, faks: 04/256-94-42, elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup bolniških postelj in nočnih omaric z
obposteljnimi mizicami.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6JN/2006 – postelje-omarice.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava bolniških postelj in nočnih omaric z obposteljnimi mizicami po sklopih:
a) bolniške postelje (22 kom),
b) nočne omarice z obposteljnimi mizicami (43 kom).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: negovalni oddelki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije za posamezni sklop. Ponudniki se lahko prijavijo za
posamezni sklop ali za celoto.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 26. 6. 2006 in konec
predvidoma do 25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
nekaznovanje in ostale zahteve, ki izhajajo
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo plačanih davkih, potrdilo sodišča, da ni
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, vse ostalo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/p in BON 2
obrazec oziroma za fizične osebe napoved
za odmero davka od dohodkov za preteklo
leto, potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke bank kjer ima ponudnik odprte
poslovne račune o solventnosti za obdobje
zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 2 letih
pred oddajo ponudbe, natančnejši opis in
prospektni material ponujenega blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje,
3. čas garancije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do: 21. 7. 2006 do
12. ure. Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 12. uri, sejna soba tajništva poslovne
direktorice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 6. 2006.
KOPA Golnik
Št. 465-08-0009/2006-09-540 Ob-19170/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Cvetka Ažman, Urad za negospodarske
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likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
6. da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe dospele
neporavnane obveznosti v skladu z zakonom
o davčnem postopku in z zakonom o izvršbi
in zavarovanju oziroma podatke o finančni
disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe blokiran transakcijski račun;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež;
8. da izkaže, da je v letih 2001, 2002,
2003, 2004 in 2005 (relevanten je datum
končnega prevzema) opravil najmanj eno
podobno delo v višini nad 12,500.000 SIT
z DDV;
9. da ne izkazuje »negativnih referenc«;
10. da nudi rok plačila 60. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa;
11. da ponudba velja najmanj do 25. 9.
2006;
12. da je rok dokončanja najkasneje
15. 9. 2006;
13. da nudi najmanj dve leti garancije
za kvaliteto izvršenih del, najmanj eno leto
garancije za vgrajene materiale oziroma naprave ter odzivni čas največ 48 ur;
14. da predloži bančno garancijo za resnost ponudb v znesku 1.250.000,00 SIT z
veljavnostjo do 25. 9. 2006, izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku;
15. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
– pravna oseba – gospodarska družba:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– samostojni podjetnik – posameznik:
potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES-a;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel, da ga za opravljanje
dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom
ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen: potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (pravna oseba – gospodarska
družba predloži potrdilo za pravno osebo,
samostojni podjetnik – posameznik predloži
potrdilo za fizično osebo);
4. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku za storitev kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, ste-
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čajni postopek ali postopek likvidacije oziroma drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register,
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo o vpisu v poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES-a;
6. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti: potrdilo izda davčni organ ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
7. ostale izjave ponudnika, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe – gospodarska
družba: BON – 2;
– za fizične osebe – potrdilo poslovne
banke;
2. Bančna garancija za resnost ponudb
v znesku 1,250.000 SIT, izjava ponudnika
o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1. reference: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika,
vključno z izjavami naročnikov;
2. izjave ponudnika o garancijskih rokih (garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del, garancijska doba za vgrajene materiale
oziroma naprave, garancijsko vzdrževanje
– odzivni čas): izpolnjene, podpisane in žigosane;
3. rok za izvedbo: izpolnjen, podpisan,
žigosan obrazec Ponudba;
4. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. Cena
Ponudbena cena se točkuje od 0 do 80
točk.
Točke se izračunajo po formuli:
T = 230 – 150 x C/Cmin
C = cena ponudnika, ki ga točkujemo
Cmin = najnižja cena izmed vseh pravilnih ponudb;
2. Garancijska doba za kvaliteto izvršenih del
Garancijska doba se točkuje od 2 do 8
točk.
Minimalna ponujena garancijska doba
mora biti 2 leti. Ostalim ponujenim garancijskim dobam pa se točke – največ 8- podelijo
po naslednji tabeli:
Garancijska doba (let)
GD manj kot 2 leti
GD = 2 leti
GD = več kot 2 do 3 let
GD = več kot 3 leta

TGD (točk)
Ponudba
se izloči
2
5
8

3. Garancijska doba za vgrajene materiale oziroma naprave

Garancijska doba se točkuje od 2 do 8
točk.
Minimalna ponujena garancijska doba
mora biti 1 leto. Ostalim ponujenim garancijskim dobam pa se točke – največ 8 – podelijo po naslednji tabeli:
Garancijska doba (let)

GD manj kot 1 leto
GD = 1 leto
GD = več kot 1 do 2 leti
GD = več kot 2 leti

TGD (točk)

Ponudba
se izloči
2
5
8

4. Garancijsko vzdrževanje – odzivni
čas
Garancijsko vzdrževanje – odzivni čas
se točkuje od 2 do 4 točk.
Maksimalni ponujeni odzivni čas je lahko
48 ur, ostalim ponujenim časom pa se točke
– največ 4 – podelijo po naslednji tabeli:
Odzivni čas (ur)

Nad 48 ur
Od 24 do 48 ur
Do 24 ur

TGD (točk)

Ponudba
se izloči
2
4

IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-08-0009/2006-09-540.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 17-06
Ob-19197/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Brcar Bojan, tel.
041/776-006, v roke: Brcar Bojan, e-pošta:
pgdvelenje@siol.net, faks 03/898-16-55.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: nabava gasilske avtolestve ALK37.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
– nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave nabava gasilske avtolestve ALK37.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144210.
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: nabava
gasilske avtolestve ALK 37.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zakluček:
zaključek 16. 4. 2007:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila računa je 60. dan od
dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Račun se izstavi po prevzemu vozila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpis iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran za dejavnost, kije predmet javnega naročila.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje da ponudnik zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
Potrdilo davčnega urada, da ponudnik
nima neporavnanih davkov in prispevkov
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki izkaže pravočasno poravnavanje ponudnikovih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Podatki o finančni
disciplini za pravne osebe ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred oddajo ponudbe dospele neporavnane obveznosti v skladu z Zakonom
o davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi
in zavarovanju.

Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije (razmnoževanje) v znesku
5.000 SIT z vključenim DDV mora ponudnik
nakazati na TRR, št. 02426-0018922712,
s pripisom razpisna dokumentacija za gasilsko avtolestev. Fotokopijo dokazila mora
ponudnik predložiti ob zahtevku za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 do 11.
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 22. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 8.
2006 ob 12. uri; prostori PGD Velenje, Žarova cesta 2.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 6. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Velenje

Podatki o finančni disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo
izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred oddajo ponudbe blokiran
transakcijski račun.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(skladno s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. I.,
št. 71/99, 78/99, 64/01).
Poročilo pooblaščenega revizorja je
potrebno v primeru, če celotna ponudbena vrednost presega 50,000.000 SIT (brez
DDV).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik predloži za proizvajalca avtolestve naslednje podatke v slovenskem jeziku: Opis proizvajalčeve tehnične opremljenosti in naprav (opis firme, opis dejavnosti,
kadrovskih kapacitet, delovnih prostorov,
proizvodnih kapacitet, sistema zagotavljanja kvalitete, sistema nadzora nad proizvodnjo, študijskih in raziskovalnih dosežkov
v zadnjih petih letih). Po lastni presoji se
lahko dodajo še drugi tehnični podatki in
zmogljivosti. Navedba ključnih strokovnih
delavcev proizvajalca, ki bodo sodelovali
pri izvedbi predmetnega javnega naročila
– dobavi gasilske avtolestve (vodja projekta,
konstruktorji, tehnologi, izdelovalci, kontrolorji). Ponudnik izpolni obrazec, s katerim
dokazuje, da je izdelovalec nadgradnje v
letih 2004 in 2005 izdelal vsaj 5 avtolestev
dolžine 37 m ali več, namenjenih za gašenje
in reševanje.
Garancija za vozilo – podvozje je po garanciji proizvajalca in mora biti ob prevzemu
verificirana s stani odgovorne osebe.
Garancijski rok za izdelano nadgradnjo
po pogodbi mora znašati najmanj 24 mesecev od prevzema vozila. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke pa veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev
opreme.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
50
2. Tehnične lastnosti-primernost 40
3. Garancija za nadgradnjo
5
4. Servis
5
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN št. 01/2006.
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: 21. 8. 2006 ob 14. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5.000 SIT.

Stran

Ob-19198/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, kontaktna oseba: Vesna
Odar, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska
Bistrica, Slovenija, tel. 04/577-00-19, faks
04/577-00-13, elektronska pošta: o-jmbohbistr.kr@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
1. sklop: goveje in telečje meso, svinjsko
meso, mesni izdelki, perutninsko meso in
izdelki iz perutninskega mesa, jajca;
2. sklop: mleko in mlečni izdelki;
3. sklop: kruh, čokolade;
4. sklop: pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki;
5. sklop: sveže sadje, sveža zelenjava,
testenine, konzervirano sadje, sadni sirupi,
sokovi, razno prehrambeno blago;
6. sklop: zamrznjeni prehrambeni izdelki,
zamrznjene ribe in ribji izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: za eno
leto:
1. sklop: goveje in telečje meso, svinjsko
meso, mesni izdelki, perutninsko meso in
izdelki iz perutninskega mesa, jajca;
2. sklop: mleko in mlečni izdelki;
3. sklop: kruh, čokolade;
4. sklop: pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki;
5. sklop: sveže sadje, sveža zelenjava,
testenine, konzervirano sadje, sadni sirupi,
sokovi, razno prehrambeno blago;
6. sklop: zamrznjeni prehrambeni izdelki,
zamrznjene ribe in ribji izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev, začetek 1. 9. 2006
in/ali konec 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– odločba – dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če to zahtevajo predpisi);
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga;
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika;
– da bo ponudil vsaj 90% blaga iz predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: 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 50 točk,
2. celovitost ponudbe 30 točk,
3. boljši plačilni pogoji 5 točk,
4. dodatne ugodnosti 10 točk,
5. reference 5 točk.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01204-6030644405 pri
UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2006.
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: 8. 8. 2006
ob 8. uri, Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10,
4264 Bohinjska Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 430-244/2006/5
Ob-19361/06
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, Ljubljana,
1501 Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/428-57-91.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
1.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54, faks
+386/1/428-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področ
ja (-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo opreme za
medomrežno povezovanje – usmerjevalnikov, št. 430-244/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Vodovodna 93a,
Ljubljana.
Šifra: NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje:
Javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava opreme za medomrežno povezovanje, in sicer modularnih usmerjevalnikov Cisco,
opreme za nadgradnjo sistema za nadzor
in upravljanje računalniškega omrežja
Policije in izvedba šolanja.
Zahteva po točno določenem blagu temelji na 3. odstavku 35. člena Zakona o
javnih naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/04), ki omogoča, da naročnik točno določeno opremo nabavi v primeru, če bi bila
le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo, ali
bi imela nabava opreme za posledico nesorazmerne stroške, ali bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.20.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
in količine blaga, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji; ocenjena vrednost brez DDV:
333,333.333,33 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: rok plačila mora biti 30.
dan od dneva uradnega prejema računa,
ki je izstavljen po dobavi opreme in izvedbi
šolanja.
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 podjetja,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
tehnični opis.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik (če je to primerno):
430-224/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S120-127845 z dne 28. 6. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 4. 8. 2006 do
11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43024406, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 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.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2006 ob 11. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt
PSF 0516.
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

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do
29. 10. 2006. Ponudnik mora navedeno garancijo predložiti že ob oddaji ponudbe. Naročnik bo neizbranim ponudnikom takoj po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil garancijo, izbranemu
ponudniku pa šele ob vročitvi garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe
o oddaji javnega naročila.
Ponudnik mora predložiti tudi ostale, v
osnutku pogodbe zahtevane izjave za zahtevana zavarovanja in potrjene vzorce garancij, in sicer:
1. Izjavo ponudnika, da bo v primeru, da
bo izbran za izvajalca javnega naročila, ob
podpisu pogodbe brezpogojno predal naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (skladno s 5. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov) v višini 10% pogodbene vrednosti,
v skladu z vzorcem garancije št. 2, ki je v
razpisni dokumentaciji in jo ponudnik potrdi
z žigom in podpisom.
2. Izjavo ponudnika, da bo v primeru, da
bo izbran za izvajalca javnega naročila, ob
podpisu pogodbe brezpogojno predal naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, v skladu z vzorcem garancije št. 3, ki je v
razpisni dokumentaciji in jo ponudnik potrdi
z žigom in podpisom.
3. Izjavo ponudnika, da bo v primeru, da
bo izbran za izvajalca javnega naročila, ob
primopredaji del brezpogojno predal naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske
vrednosti izvedenih del, v skladu z vzorcem
garancije št. 4, ki je v razpisni dokumentaciji
in jo ponudnik potrdi z žigom in podpisom.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
računa v roku 60 dni od datuma uradnega
prejema računa, izdanega na podlagi izvedenih del do 90% vrednosti pogodbenih del.
Preostali del (10%) se izplača po uspešni
primopredaji pogodbenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo za pravne osebe velja celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu vključno z dejavnostjo). Dokument je lahko star največ 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Pogoj za priznanje
sposobnosti je, da je ponudnik registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni vpisana v kazensko evidenco zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bila pravnomočno
obsojena za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko star največ 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Pogoj za priznanje
sposobnosti je, da odgovorna oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bila
pravnomočno obsojena.

vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, Ljubljana, 1001 Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks: +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, 1501 Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/428-40-54, internetni naslov: faks
+386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 1672-03/06
Ob-19389/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza na Primorskem – Universita del Litorale, kontaktna oseba: Aleš Lipnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-77-38, faks 05/611-75-30, elektronska pošta: ales.lipnik@zrs-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.
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 VV 1672-03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža tehnične opreme za
Rektorat Univerze na Primorskem in Fakulteto za humanistične študije, in sicer:
– sklop 1: računalniška oprema,
– sklop 2: ostala tehnična oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Titov trg, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: dobava in montaža računalniške opreme
– sklop 2: dobava in montaža ostale tehnične opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 16. 10. 2006.
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– Potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek), 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 poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Pogoj za priznanje sposobnosti je, 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 da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne podjetnike potrdilo ponudnikove poslovne banke ali AJPES-a, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Dokument je
lahko star največ 15 dni od roka za oddajo
ponudb. Pogoj za priznanje sposobnosti je,
da je imel ponudnik v letu 2005 letno realizacijo vsaj 300,000.000 SIT in da ponudnik
v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi.
– Potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev (v primeru, da
izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci,
kooperanti ali dobavitelji). Dokument je lahko star največ 15 dni od roka za oddajo ponudb. Pogoj za priznanje sposobnosti je, da
ima ponudnik poravnane vse obveznosti do
dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Referenčna lista ponudnika in kopije
potrjenih referenc pri dobavi in montaži tehnične opreme v zadnjih treh letih. Pogoj
za priznavanje sposobnosti po tej točki je
vsaj pet izvedenih dobav in montaž tehnične opreme v vrednosti nad 20,000.000 SIT
v zadnjih treh letih in vsaj pet priloženih, s
strani naročnikov potrjenih, pozitivnih referenc primerne vrednosti.
– Izjava ponudnika, da daje garancijo za
vso dobavljeno in montirano opremo skladno z zahtevami, opredeljenimi v specifikaciji posamezne opreme, šteto od zapisniško
opravljenega prevzema dovoljene in montirane opreme. Pogoj za priznanje sposobnosti je garancijska doba vsaj kot je določeno v
specifikaciji za razpisano opremo.
– 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 montaži tehnične opreme ter
navedbo imena in priimka vodje del ter navedbo pravnega razmerja med ponudnikom
in to osebo (ponudnik, zaposleni, pogodba
o delu ipd.). Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej točki je, da je navedeni vodja
del vodil vsaj eno montažo tehnične opreme
vrednostjo nad 20,000.000 SIT in vsaj ena
priložena, s strani naročnika potrjena pozitivna referenca (lahko tudi kopija) primerne
vrednosti).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN VV 1672-03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 18.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na podračun pri UJP 011000-6000001866. Prevzem
dokumentacije na podlagi predložitve o plačilu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Univerza na Primorskem – Universita
del Litorale
Ob-19394/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba:
Daniel Krivec, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/384-51-95,
faks 07/384-51-90, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0040/2006-01/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža notranje opreme Kulturno kongresnega centra.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kulturno kongresni center
Dolenjske Toplice.
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 notranje opreme Kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah po
PZI projektni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z veljavnostjo do 15. 10. 2007,
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za odpravo napak v garancijskem

roku za dobo 30 mesecev od prevzema
pogodbenih del v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun se vrši mesečno z izstavitvijo mesečnih
situacij na osnovi dejansko izvršenih del,
kontroliranih in potrjenih s strani naročnika
oziroma odgovornega projektanta, do največ 90% pogodbene vrednosti del. Začasne
mesečne situacije oziroma njihov nesporen
znesek bodo v skladu s pogodbo o oddaji
javnega naročila plačane v roku 60 dni po
prejemu potrjene situacije, pod pogojem, da
jo je izvajalec izstavil do določenega dneva
v mesecu (do 8. v naslednjem mesecu) in
da je potrjena s strani nadzornega organa
naročnika. Po končani montaži dobavljene
opreme in predaji del ter odpravi vseh napak
se izstavi končna situacija, ki bo plačana v
rokih in pod pogoji, navedenimi v pogodbi o
oddaji javnega naročila. Podrobnejši način
plačevanja je določen v pogodbi o oddaji
javnega naročila.
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
nastopanju iz katere je razvidno kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki in kdo
je pooblaščen za podpis 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: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(datum potrdila ne sme biti starejši od 30
dni) in v primeru vpisa ponudnika v kazensko evidenco, pisno izjavo ponudnika, da
se vpis v kazensko evidenco ne nanaša na
pravnomočno obsodbo v zvezi s podkupovanjem,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (datum
potrdila ne sme biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja za zadnja tri
poslovna leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vsaj 3 potrjene reference o
dobavi opreme, po vsebini podobne razpisani v zadnjih petih letih v vrednosti nad
80 milijonov SIT, vključno z DDV, za vsako
posamezno referenco. Upoštevane bodo reference, ki so izdane s strani naročnikov, v
originalu in bo iz njih razvidna pogodbena
vrednost in leto izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-0040/2006-01/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delovni dan od 8. do
12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 17. ure,
s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska
20.000 SIT na transakcijski račun Občine
Dolenjske Toplice št. 01357-0100015780,
namen nakazila: razpisna dokumentacija za
opremo za KKC.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnika ali osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 13. uri, sejna soba občinske uprave Občine 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.4) Dodatne informacije: Daniel Krivec,
tel. 07/384-51-95.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Dolenjske Toplice

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
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.
Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije,
če ima ponudnik sedež v tujini;
Dokazila:
Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
in
Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ponudnik mora izkazati vsaj 2 kvalitetno in pravočasno zaključeni dobavi, ki sta
po vsebini, zahtevnosti in obsegu istovrstni predmetu razpisanih del, v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe, v znesku nad
20,000.000 SIT brez vključenega DDV;
Dokazilo:
Seznam opravljenih dobav, ki so po
vsebini, zahtevnosti in obsegu istovrstne
predmetu razpisanih del, v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe z zneskom, datumom
in nazivom končnega naročnika (priložen
obrazec), vključno z dokazilom v obliki potrdila – izjave (priložen obrazec), izdanim
s strani končnega naročnika (izpolnjenim,
žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti.
Materiali iz katerih je izdelana oprema so
ekološko ustrezni;
Dokazilo:
Izjava ponudnika.
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: ne.

Ob-19417/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-26, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za nove poslovne prostore
UE Mozirje in inšpekcijskih služb v Mozirju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mozirje.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za nove poslovne prostore UE Mozirje in inšpekcijskih služb v
Mozirju, šifra 430-100/2006, zap. št. JN.:
ODOPRMOZ-26/2006.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 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: pravni akt o skupni
izvedbi 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
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.
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.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra 430-72/2006,
zap. št. JN.: ODGOISTA-22/2006.
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. 8. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 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 25. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija 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, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-19572/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES), kontaktne osebe: Danilo Marinšek, Marjan Petkovič, Boža
Pavčnik, Maja Vehab, Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-42-47,
01/477-41-69, 01/477-41-86, 01/477-41-46,
faks 01/425-67-46, 01/425-97-75, elektronska pošta: info@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kontaktne osebe: Danilo
Marinšek, Marjan Petkovič, Boža Pavčnik, Maja Vehab, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-42-47,
01/477-41-69, 01/477-41-86, 01/477-41-46,
faks 01/425-67-46, 01/425-97-75, elektronska pošta: info@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES),
kontaktni osebi: Iris Ferrin, Anka Košir, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-86, 01/477-41-07, faks
01/425-67-46.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet: izdelava programske opreme
za izvedbo elektronske registracije gospodarskih družb v Poslovnem registru
Slovenije.
Opis: naročilo obsega:
a)
– izdelavo izvršne in izvirne kode,
– izdelavo uporabniške in tehnične dokumentacije,
– izdelavo postopkov in navodil za namestitev programov,
– modulno in integralno testiranje;
b)
– razvoj programske opreme v obsegu
40 inženirskih ur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na centrali AJPES Ljubljana, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna vsebina in obseg predmeta javnega razpisa, sta razvidna iz razpisne dokumentacije
naročnika št. 513-178/2006-2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: datum dobave: do 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni po prejemu računa, ki je izstavljen po
dobavi in uspešni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: gospodarske družbe in samostojni podjetniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomsko finančne sposobnosti in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON1/P obrazec za gospodarske družbe oziroma BON1/SP obrazec za
samostojne podjetnike in na tem obrazcu
potrdilo AJPES, da je imel v preteklem poslovnem letu prihodke iz poslovanja v znesku nad 500 milijonov SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference s strokovnimi priporočili.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.

Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006 ob
11. uri; Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
(AJPES)
Št. 979-5
Ob-19575/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47, elektronska pošta: info@zblagovnerezerve.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava motornih olj zaradi spremenjenih kakovostnih zahtev (odkup uskladiščenih motornih olj in nadomestitev
odkupljenih motornih olj s sodobnejšimi
motornimi olji v enaki finančni protivrednosti).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.31.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23123100-6.
2) Kratek opis: zamenjava motornih olj
bencinskega programa tip A.
3) Obseg ali količina: okoli 24 tisoč litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 1. 2007.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23123100-6.
2) Kratek opis: zamenjava motornih olj
bencinskega programa tip B.
3) Obseg ali količina: okoli 40 tisoč litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 1. 2007.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23123100-6.
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2) Kratek opis: zamenjava motornih olj
dizelskega programa.
3) Obseg ali količina: okoli 161 tisoč litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 1. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope, vendar skupaj
za najmanj 50.000 litrov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okoli
225 tisoč litrov motornih olj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnicah v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dnevni plačilni rok.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. in
3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
in 2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1,
1. in 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, in
izjava o nekaznovanosti,
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
BON-1 ali drug enakovreden dokaz pristojnega organa države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Naročnik bo za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti upošteval naslednje elemente:
– da ima število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih mesecih enako
nič,
– da so ponudnikovi prihodki v zadnjem
bilančnem obdobju najmanj enaki vrednosti ponujenih motornih olj iz ponudnikove
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična dokumentacija – prospekti in
certifikati motornih olj, ki jih bo ponudnik
dobavil,
– izjava, da bo pri izvedbi pogodbenih
obveznosti upošteval vse določbe zakonov in podzakonskih aktov glede varovanja
okolja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo

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 50% 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 obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudniko-

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba:
merilo: največja dobavljena količina motornih olj za posamezno vrsto odkupljenih olj.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 31. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR Zavoda RS za blagovne rezerve, št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2006
ob 9. uri; Dunajska 106, sejna soba v VIII.
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: 30. 6. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-19612/06
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.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava in dobava cestnih smernikov za
potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre glavne in regionalne ceste.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.41.00-5.
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: konec 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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vih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 12.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 13. 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 21,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19658/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 414-07/97-1/7.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga – živil za
potrebe restavracije Državnega zbora
Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Restavracija Državnega
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zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
prehrambenega blaga – živil za potrebe restavracije Državnega zbora Republike Slovenije po naslednjih sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: zamrznjena zelenjava, zamrznjena pripravljena živila iz testa in zelenjave, zamrznjene morske ribe in zamrznjeni
morski sadeži, sveže sladkovodne in morske ribe;
III. sklop: sveže meso (porcijsko), suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki;
IV. sklop: mlevski izdelki in žita, testenine, pripravljena živila iz testa, maščobe, jajca, konzervirana zelenjava in sadje, okisana
zelenjava, splošno prehrambeno blago, sveža zelenjava in sveže sadje;
V. sklop: kruh, pekovski izdelki in sladice;
VI. sklop: sadni sokovi, gazirane pijače,
mineralna voda, naravna voda, pivo, vino in
peneča vina.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni potrebno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: potrebno je predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe (brez DDV) in izjavo o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
ponudbe (brez DDV), če skupna ponudbena
vrednost (vsi ponujeni sklopi skupaj) javnega naročila presega znesek 30,000.000 SIT
(brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po prejemu posameznega 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:
a) potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
c) izjava ponudnika, ki ni starejša od 30
dni od dneva odpiranja ponudb, 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 je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obveznosti,

določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414-07/97-1/7.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do 9. ure;
ponudbe morajo do navedenega roka prispeti na naslov po pošti ali biti osebno vročene v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o
odpiranju ponudb morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 13. uri; prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila
(brez DDV) je 35,000.000 SIT, od tega:
I. sklop: 3,400.000 SIT;
II. sklop: 3,300.000 SIT;
III. sklop: 7,600.000 SIT;
IV. sklop: 9,800.000 SIT;
V. sklop: 4,100.000 SIT;
VI. sklop: 6,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Republika Slovenija, Državni zbor
Ob-19671/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, kontaktna oseba: Adrijana Predalič,
Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-06-16, faks 01/477-06-55,
elektronska pošta: adrijana.predalič@dsovic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/LVR/3-2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava čistil in potrošnega materiala.
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000-9, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 24513290-2.
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: skupine blaga:
1. čistilni pripomočki,
2. papirnata konfekcija,
3. pralni praški,
4. mila in ostala čistila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe. Kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da zagotavlja da bo ponujeno blago
opremljeno z ustreznimi deklaracijami v slovenskem jeziku in da odgovarjajo predpisom, ki urejajo področje predmetnega javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju ustreznih deklaracij in upoštevanju predpisov iz predmetnega področja.
Da zagotavlja, da bo na zahtevo naročnika dostavil vzorce.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo na
zahtevo naročnika dostavil vzorce.
Da zagotavlja odvoz odpadne embalaže.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju odvoza odpadne embalaže. Priloga fotokopija pogodbe.
Da, zagotavlja, da upošteva obveznosti,
ki jih predpisujejo Direktive ES iz predmetnega področja, Zakon o kemikalijah (ZKemUPB1/Uradni list RS, št. 110/03) in podrejene predpise.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01100-603026654.
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Ob-19672/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, kontaktna oseba: Adrijana Predalič,
Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-06-16, faks 01/477-06-55,
elektronska pošta: adrijana.predalič@dsovic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/LVR/1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. olja in maščobni izdelki,
3. splošno prehrambeno blago,
4. alkoholne pijače in mineralna voda,
5. dietični proizvodi,
6. sokovi in sirupi,
7. voda in gazirani napitki,
8. sveže meso in mesni izdelki,
9. perutnina,
10. ribe,
11. suhomesnati izdelki,
12. jajca,
13. kruh in pekovski izdelki,
14. sveže sadje,
15. jabolka,
16. sveža zelenjava in naravno kisana,
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17. krompir,
18. konzervirana zelenjava in sadje,
19. zamrznjena zelenjava in sadje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe. Kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
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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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da upošteva obveznosti uredbe (Uradni
list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil
in uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01100-603026654.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

Ob-19673/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, kontaktna oseba: Adrijana Predalič,
Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-06-16, faks 01/477-06-55,
elektronska pošta: adrijana.predalič@dsovic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/LVR/2-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava sanitetnega materiala.
I. faza omejenega postopka v skladu s
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24493000-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. medicinski potrošni material,
2. sanitetni potrošni material,
3. laboratorijski material,
4. razkužila,
5. rokavice,
6. razno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe. kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
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take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas dva delavna dneva.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da zagotavlja, da so izdelki opremljeni z
CE oznako (»Conformite/ Europe/ene«).
Dokazilo: izjava ponudnika, da proizvodi izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost,
zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo
evropske direktive za proizvode.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo je
podpisnik pogodbe in kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji;
– 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 – dovoljenje ali
izjava, da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – 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 – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika o izkušnjah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, opravljal razpisane storitve
iz skupine, za katero vlaga ponudbo, vsaj za
pet naročnikov – izjava ponudnika;
– da ima ponudnik ustrezne tehnične
kapacitete za izvedbo storitve – izjava ponudnika;
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika;
– da se ponudnik zaveže izvesti storitve
strokovno, kvalitetno, ob upoštevanju navodil naročnika in v dogovorjenih rokih – izjava
ponudnika;
– da ima varnostno zalogo – izjava ponudnika.
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.

Da zagotavlja, da bo na zahtevo naročnika dostavil vzorce.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo na
zahtevo naročnika dostavil vzorce.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 26. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01100-603026654.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 25. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 30. 6. 2006.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik
Ob-19689/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237, elektronska pošta: Suzana.tratensek@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03_2006/10-JN-ČL.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega materiala, tonerjev
ter papirja za fotokopirne stroje in tiskalnike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor in sedeži
članic Univerze v Mariboru (fakultete in visoka šola).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Okvirne količine so določene z razpisno
dokumentacijo.
Ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope:
– pisarniški material,
– tonerji,
– papir za fotokopirne stroje in tiskalnike.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1 mio SIT.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01100-6030709059 pri UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 ali 28 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 8. 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: v I. fazi odpiranje prijav
ni javno, medtem ko je v II. fazi odpiranje
ponudb javno in so lahko prisotni zakoniti
zastopniki ali osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
prijav: 28. 7. 2006.
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: suzana.tratensek@uni-mb.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Univerza v Mariboru
Št. 121-40-450-4/06
Ob-19806/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZZV
Celje, kontaktna oseba: Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-12-01, faks 03/425-11-15, elektronska pošta: irena.ivacic@zzv-ce.si, internetni
naslov: www.zzv-ce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za zdravstveno
varstvo, kontaktna oseba: Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-51-201, faks 03/42-51-115, elektronska pošta: irena.ivacic@zzv-ce.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 121-40-450-4/06 razpisna
dokumentacija za plinski kromatograf.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
plinski kromatograf z masnoselektivnim
detektorjem GC/MSD.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
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– menica z menično izjavo za dobro izvedbo posla v višini 5% ponudbene vrednosti,
– menica z menično izjavo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni od prevzema opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji v skladu z
določbami ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. nabavna vrednost,
2. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 121-40-450-4/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006.
Cena: 8.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.
01100-6030925951 ali osebno na blagajni
Zavoda za zdravstveno varstvo, Ipavčeva
18, Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika z
ustreznim pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 8. uri; Celje, Ipavčeva 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: 29. 6. 2006.
ZZV Celje

Gradnje
Št. 403-1060/2006
Ob-19370/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V okviru oddaje javnega naročila za projektiranje in gradnjo (po sistemu »funkcionalni ključ v roke«) po odprtem postopku
za funkcionalno usposobitev objekta Grad
Snežnik – Pristave (EŠD 8765 in 670) –
objekt D in objekt T (krak B), objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 9. 6. 2006,
št. objave 229/06, Ob-16426/06, se rok za
oddajo ponudb podaljša do dne 14. 7. 2006
do 10. ure. Odpiranje ponudb bo istega dne
ob 11. uri.
Ministrstvo za kulturo

Št. 403-1059/2006
Ob-19611/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V okviru oddaje naročila gradnje po odprtem postopku za projektiranje in pridobitev dokumentacije za celoten objekt gradu
Pišece in gradnja za funkcionalno usposobitev dela gradu Pišece, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16425/06, se rok za oddajo ponudb podaljša do dne 17. 7. 2006 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 13. uri.
Ministrstvo za kulturo
Ob-19708/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 51-52 z dne
19. 5. 2006 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »HC Koper–Izola, trasa
in objekti« (Ob-14153/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 14. 7. 2006 do 9. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 14. 7. 2006 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 347-07-54/2005
Ob-19173/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Izvedba DKP št. 910800 “Parenzana”, odsek
Seča–Sečovlje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 16. 6. 2005,
Ob-17212/06 se doda VI.3) točka in se pravilno glasi:
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: DA (Sosedski program Interreg Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2002-2004, SI 113;
od skupnega zneska nepovratnega sofinanciranja iz ESRR 96,000.000 SIT odpade na
piranski podprojekt 50,000.000 SIT.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 347-07-54/2005
Ob-19175/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Gradnja
krožišča v Pivki, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17208/06, se popravi II.3) točka in se
pravilno glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-19625/06
Popravek
V javnem razpisu za prenovo garažnega
objekta, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
65 z dne 23. 6. 2006, Ob-17569/06, naročnika Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, se popravijo naslednje točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
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3. zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
6. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje oziroma ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila blokiran transakcijski račun;
7. ponudnik mora 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;
8. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3., 4., 5., 7. potrjena priložena izjava:
6. mnenje pooblaščenega revizorja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Vlada Republike Slovenije

Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno; pooblaščeni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom, če niso
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006 ob
11. uri, sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Občina Ljutomer

Ob-19821/06
Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso s pripadajočim toplovodnim omrežjem, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67-68 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18529/06, se v točki IV.3.3) pravilni rok
za sprejemanje ponudb glasi: 17. 7. 2006
do 10. ure.
Toplotna oskrba d.o.o.
Št. 430-01/06-3831
Ob-19167/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktni osebi: Dominika Vrbnjak, Lilijana Koser, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel.
+386/2/584-90-40, faks +386/2/581-16-10,
elektronska pošta: dominika.vrbnjak@ljutomer.si, lilijana.koser@ljutomer.si, internetni
naslov: www.ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija Kulturnega doma v Mali Nedelji – II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mala Nedelja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija Kulturnega doma v Mali Nedelji – II.
faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gradnja
se financira iz sredstev naročnika in Ministrstva za kulturo, obračunske situacije bo naročnik poravnaval v 60 dneh od prejema.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem - potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu s
predpisi države – potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju
60-dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezne strokovni
kadre za izvedbo naročila – navedba imen,
izobrazbe in referenc strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi del ter razpoložljive
strojne in prevozne kapacitete,
– reference – seznam podobnih del v
zadnjih petih letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 90 točk,
2. garancijski roki: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
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Ob-19168/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Železniki, kontaktna oseba: Darko Gortnar, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija,
tel. 04/500-00-00, faks 04/500-00-20, elektronska pošta: uprava@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: asfaltiranje občinskih cest v letu
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Železniki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: asfaltiranje 6 km občinskih cest.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2006. Cena:
5.000 SIT (20,86 EUR).
Pogoji in način plačila: na blagajni Občine
Železniki, soba št. 19, ali z virmanom na TR
Občine Železniki št.: 01346-0100007492,
sklic 00 707110.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 12.30, Občina Železniki, Češnjica 48,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Občina Železniki
Ob-19172/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/580-98-00,
faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija zdravstvenega doma v
Kranjski Gori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranjska Gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je:
1. rekonstrukcija pritličja, neto tlorisne
površine 300 m2:
– rušenje zunanjih stopnic in izdelava
novega vhoda;
– rušenje notranjih ter zidanje novih predelnih sten;
– zamenjava oken in vrat;
– menjava talne obloge (230 m2);
– montaža spuščenih stropov (290 m2);
– obnova sanitarij;
– obnova vodovodne instalacije in električnih vodov, menjava radiatorjev, izvedba
prezračevanja in hlajenja;
2. izgradnja dovozne rampe, vel. 140 m2,
s pokritim nadstreškom;
3. izdelava fasade s toplotno izolacijo
(800 m2);
4. zunanja ureditev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek del takoj po podpisu po-
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godbe, rok dokončanja vseh del, vključno z
nepredvidenimi in dodatnimi deli, je 10. 10.
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija oziroma garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v znesku 3,000.000
SIT, ki bo veljala do 30. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih začasnih in končne situacije, rok plačila 60. dan od datuma prejema
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti – obrtno dovoljenje;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
– da proti ponudniku ni začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke določene z zakonom;
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON – 1/P oziroma BON – 1/SP za
leto 2005 iz katerega bo razvidno, da je
imel ponudnik v tem obdobju višino čistih
prihodkov od prodaje enako ali večje od
300,000.000 SIT;
– BON – 2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega bo razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega računa 5 ali
več dni;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika., da je v zadnjih
petih letih opravil kot glavni izvajalec ali
podizvajalec vsaj deset projektov, ki so po
naravi in sestavi enakovredni razpisanemu
naročilu, vrednost izvedenih del pa je morala biti vsaj 80,000.000 SIT;
– ustrezna izobrazba kadrov;
– izjavo, da bo ponudnik izvedel vsa dela
do 10. 10. 2006;
– izjavo, da bo nudil garancijsko dobo
5 let.
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. 8. 2006.

Cena: 12.000 SIT, vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684 s pripisom »razpisna
dokumentacija«. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti podatke
ponudnika, ki so potrebni za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 10.15; sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1b.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Občina Kranjska Gora
Ob-19181/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Komen, kontaktna oseba: Erik Modic, Komen 86, 6223 Komen, Slovenija, tel.
05/731-04-53, faks 05/731-04-60, elektronska pošta: erik.modic@komen.si, internetni
naslov: www.komen.si.
I.2) 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:
grad Štanjel: nadaljevanje obnove – prenova vinske kleti v gradu Štanjel.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Štanjel – grad.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, betonska, zidarska, tesarska, mizarska,
kamnoseška, slikopleskarska dela v skladu
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 7. 2006, konec 25. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
najmanj 60 dni po roku za predložitev ponudb, izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala ponudniku bančne garancije za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in za odpravo napak
v višini 10% ponudbene vrednosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dokončanje del do 25. 9. 2006 kot pogoj za koriščenje sredstev sofinanciranja. Minimalni rok
plačila je 60 dni po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: zastopnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2006
ob 10.30; Komen.
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. 6. 2006.
Občina Komen

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 31. 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

Št. 430-480/2006-2
Ob-19199/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, 031/244-152, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, 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: 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: MORS – 849/06- ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba hlajenja vojašnice Ajševica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ajševica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden in naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 koledarskih dni od uvedbe v
delo.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– 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:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 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:
31. 7. 2006 do 12. ure.

Stran

Št. 430-469/2006-2
Ob-19327/06
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 – 850/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževalna dela na strehah objektov v
vojašnicah 26. oktober Vrhnika, Kranj in
Pokljuka/Viševnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vojašnice: »26. oktober«
Vrhnika, Kranj in vadbeni center Pokljuka/Viševnik.
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 45 koledarskih dni
od oddaje naročila; začetek 2. 9. 2006 in/ali
konec 17. 10. 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, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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);
– 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;
– lastna izjava dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005 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;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po knjigovodskih podatkih izkazano, da je datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(skladno s 6 členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, 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 10% 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.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za ugotavljanje tehnične in kadrovske
sposobnosti mora ponudnik v sklopu razpisne dokumentacije predložiti naslednje
dokumente:
1. seznam 3 podobnih gradenj v zadnjih
3 letih, z lokacijami, zneski, datumi in seznamom naročnikov (vrednost del nad 5
mio SIT);
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2. seznam gradbenih strojev in naprav,
seznam tehničnega kadra s številom lastnih
delavcev ponudnika, ki so predvideni za izvedbo ponudbenih del;
3. seznam o že sklenjenih pogodbah ponudnika iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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 1. 8. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 9. 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 (odvisno od tega, ali gre za odprti postopek,
omejeni postopek ali postopek s pogajanji):
4. 8. 2006 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 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: 30. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19332/06
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: gradbena dela za gradbiščno cesto
Dragarji–Zg. Čačiči, R3-656/3650 od km
5,680 do km 6,533.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 3650 cesta R3-656
(Dragarji) Zgornji Čačič-Osilnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.20-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 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:
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– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 11.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
200,000.000 SIT.

ročila (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 28. 7. 2006.
Cena: brezplačno valuta.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19333/06
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odprava posledic elementarja na območju Posavja v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0328 cesta G1-5
Celje–Šmarjeta, 0335 cesta G1-5 Impoljca–Brestanica in 1163 ceta R1-215 Mokronog–Boštanj.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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 na-
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objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 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
219,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19334/06
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 ceste R1-210/1114 Cerkno–Želin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1114 cesta R1-210
Cerkno–Želin.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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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 28. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 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
396,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19335/06
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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu, brežin in obnova vozišča
na cesti R3-696/7919 Plešivec – Graška
gora v km 7,050, v km 8,750, v km 9,500
in v km 10,300.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 7919 cesta R3-696
Plešivec–Graška gora–Šmikla.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 55,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 28. 7. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 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.
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Ob-19358/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Semič, kontaktna oseba: Polona Kambič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, Slovenija,
tel. 07/356-53-60, faks 07/356-53-65, elektronska pošta: obcina.semic@siol.net, internetni naslov: www.semic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Štefanov trg 9, 8333 Semič.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Štefanov trg 9, 8333 Semič.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Štefanov
trg 9, 8333 Semič.
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:
rekonstrukcija Brunskoletove hiše v Semiču.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Semič, Taborska ulica 8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 6. 2006, konec 31. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, veljavno 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po potrditvi situacij v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna, ostalo v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena 95%, reference 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2006, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
Cena 12.000 SIT z DDV, valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije na
podlagi izdanega računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od 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: 1. 8. 2006
ob 12. uri; v prostorih Občine Semič.
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. 6. 2006.
Občina Semič
Ob-19374/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji Grad, kontaktna oseba: Rihter Jožica, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, Slovenija, tel. 03/839-18-50, faks 03/839-18-64,
elektronska pošta: obcina@gornji-grad.si,
internetni naslov: http://www.gornji-grad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-4/2006 (6-2006).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija lokalne ceste št. LC 107050
Križ–Florjan pri Gornjem Gradu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Križ–Florjan pri Gornjem Gradu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste št. LC 107050 Križ–
Florjan pri Gornjem Gradu v širini 3 m in dolžini 1000 m. Posodobitev ceste z namenom
varnega prometa in boljše povezave bolj
oddaljenih krajev s posameznimi središči.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dela morajo biti zaključena do
10. 10. 2006.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 8. 2006 in/ali konec
10. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: odškodninska odgovornost za nepravočasno
nedokončanje del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dokončanje del do 10. 10. 2006 kot pogoj za
koriščenje sredstev sofinanciranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po zahtevah 42. člena ZJN v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Gornji Grad, Attemsov trg
3, Gornji Grad.
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.
Občina Gornji Grad
Št. 371-1/2006
Ob-19387/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Andreja Jerant,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/896-34-54, faks 01/896-34-60, elektronska pošta: Andreja.jerant@litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste LC 213070,
odsek Podkraj – Beden.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podkraj, Beden.
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: garancija za resnost ponudbe v višini 3% ocenjene vrednosti javnega naročila (2,850.000
SIT), 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: plačilo
po situacijah v roku 60 dni od dneva prejema in potrditve 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 sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, ki jih bo naročnik
navedel 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 8. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom pred
dvigom razpisne dokumentacije na številko
računa 01260-0100002491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 10. uri, odpiranje ponudb bo v veliki sejni
sobi Občine Litija, Jerebova 14, Litija – II.
nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Občina Litija
Št. 371-1/2006
Ob-19388/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Andreja Jerant,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/896-34-54, faks 01/896-34-60, elektronska pošta: Andreja.Jerant@litija.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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja parkirišča pri Zdravstvenem
domu Litija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 3% predvidene celotne vrednosti javnega razpisa
(1,800.000 SIT), garancija za dobro izvedbo
posla 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: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva prejema in potrditve 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 sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, ki jih bo naročnik
navedel 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) 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. 8. 2008, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom pred
dvigom razpisne dokumentacije na številko
računa 01260-0100002491 odprt pri Banki
Slovenija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006, do 9. ure,
odpiranje ponudb bo v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
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: 3. 8. 2006
ob 11. uri, odpiranje ponudb bo v veliki sejni
sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija
– II. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Občina Litija

Ob-19416/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava
za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Antonija Zdešar Vochl, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-70, faks 01/478-54-70, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – G – 2006 – 4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijskih del v zaporih Dob
po sistemu ''funkcionalni ključ v roke'' –
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
po naslednjih sklopih:
1. sklop: postavitev varovalne ograje in
ureditev igrišč,
2. sklop: postavitev začasne varovalne
ograje vhoda z dvojimi drsnimi vrati in zapornico,
3. sklop: dobava in montaža sistema videonadzora,
4. sklop: obnovitvena – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna na
Dolenjskem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik ne bo zahteval finančnih zavarovanj.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnemu organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in
da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o
preprečevanju korupcije naročniki ne smejo
sodelovati;
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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 Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
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: 351-8/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev centra – Stari trg pri Ložu
(zemeljska dela, voziščne konstrukcije,
kanalizacija, izgradnja parkirišč, oprema
cest, tržnica).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Stari trg pri Ložu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev prostora v centru naselja Stari trg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po zaključku razpisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z veljavnostjo 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila minimalno 60 dni od dneva prejema
situacije ali računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
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.1.1) 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: 351-8/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 7. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR Občine Loška dolina št. 01265-0100002634.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2006, do 10.
ure, na sedežu Občine Loška dolina.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 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: 27. 7. 2006
ob 13. uri, Občina Loška dolina – mala sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Loška
dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Loška dolina
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3. da je ekonomsko-finančno sposoben,
tj. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma blokad
poslovnega računa.
Dodatni pogoji za ponudnike, ki se prijavijo za 1. sklop:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila, to je, da je
zadnjih treh letih izvedel vsaj tri gradnje, ki
so istovrstne razpisanim, v posamezni vrednosti vsaj 20 milijonov SIT brez DDV;
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za skupnega odgovornega vodjo del in
osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne vodje posameznih del;
– da izpolnjuje druge pogoje, potrebne
za izvedbo javnega naročila, tj. da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev in da ima zavarovano
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1
in predmetnim javnim naročilom.
Naročnik bo zavrnil ponudbo, pri kateri
bo sodeloval izvajalec, do katerega je naročnik v obdobju zadnjih 5 let imel dokumentirane hujše kršitve pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče brezplačno
na spletni strani naročnika: http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
ob 10. uri, sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni datum sprejema odločitve je: 10. 8. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-19566/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, kontaktna oseba: Anton Rus, kom.
ing., Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-02-81, faks 01/780-79-23,
elektronska pošta: rus@dobrepolje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije Predstruge 1. del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kanalizacije Videm–Predstruge.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna garancija za resnost ponudbe; višina in oblika garancije je določena v razpisni
dokumentaciji; ostale finančne garancije
(dobra izvedba posla in odprava napak v
garancijski dobi) so predpisane v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačal v skladu z razpisnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-06/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Dobrepolje št. 01220-0100002026,
na sklic 00 351-06-06; dokazilo o plačilu, s
pripisom »Kanalizacija Predstruge«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
28. 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: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 9. uri; Občina Dobrepolje, Videm 35; sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.4) Dodatne informacije: Anton Rus,
vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Dobrepolje
Ob-19569/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zreče, kontaktna oseba: Andrej Furman, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, Slovenija, tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98,
elektronska pošta: info@zrece.si, internetni
naslov: www.zrece.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: 7/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija lokalne ceste št. 440250
Božje–Koroška vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koroška vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del 15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe in veljavnostjo 60 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedbenih del bo naročnik plačeval po
situacijah, kot je podrobneje predpisano 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 skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanju obveznih pogoje, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma
izjavo, da ima ponudnik zagotovljene vse
pogoje za trajno izvajanje dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo zlasti Zakonom o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06
– ZGD-1) in Zakonom od dobička pravnih
oseb (Ur. l. RS, št. 14/03 – UPB-1);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO ter drugi
podzakonski predpisi.
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 vsak delovni dan med
7. in 13. uro na sedežu Občine Zreče.
Cena: 15.000 SIT. Cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi na podlagi dokazila o plačilu na transakcijski račun Občine Zreče št: 01344-0100003613, sklic:
35500-0001/2006-05 z oznako predmeta
plačila () in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 do 11. ure
ne glede na vrsto prenosa.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi Občine Zreče.
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.
Občina Zreče
Ob-19571/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
dr. Janka Benedika Radovljica, kontaktni osebi: mag. Sonja Resman in Mojca Poklukar,
ekon., Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica,
Slovenija, tel. 04/53-75-152, 04/53-75-163,
faks 04/53-75-170, elektronska pošta: sonja.resman@dom-drjankabenedika.si, racunovodstvo@dom-drjankabenedika.si,
internetni naslov: http://www.dom-drjankabenedika.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za adaptacijo tretjega nadstropja Doma dr. Janka Benedika Radovljica ter izvedbo klicnega in komunikacijskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom dr. Janka Benedika,
Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 26 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za de-
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javnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo.
Dokazila: za družbe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
fotokopija priglasitvenega lista (dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe).
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in s podkupovanjem
ali zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazila:
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje – kazenska evidenca,
da v preteklih petih letih pred objavo naročila, ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih
dejanj (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe),
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja v
zadnjih petih letih niso bili pravnomočno obsojeni oziroma vpisani v kazensko evidenco
(obrazec iz razpisne dokumentacije).
3. Ponudnik mora sprejemati vse pogoje
razpisne dokumentacije in ne sme dati zavajajočih podatkov.
Dokazilo: potrjena obrazca izjav ponudnika (obrazca iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen
je prenehanje poslovanja ali ni bil uveden
katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojnega
organa iz sodne ali druge enakovredne evidence (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe).
2. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
3. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, do podizvajalcev, dobaviteljev
blaga in kooperantov pa mora imeti poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti.
Dokazila:
– BON-1 (dokument ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe),
– originalno potrdilo pristojne poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran (dokument ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudb),
– potrjen obrazec izjave ponudnika po
Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov s prilogo – mnenjem pooblaščenega revizorja (obrazec iz razpisne
dokumentacije),
– izpolnjen in potrjen obrazec izjave ponudnika o plačilnih pogojih (obrazec iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izpolniti seznam najvažnejših izvedb gradenj.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije, podrobnosti v razpisni dokumen
taciji.
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2. Ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
skladno s 77. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04) in razpolagati z zadostnim
številom strokovnih delavcev, potrebnih za
izvedbo naročila.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije s priloženimi dokazili o delovnem razmerju in izobrazbi za odgovornega vodjo
del.
3. Izkazati mora zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet naročila
skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04).
Dokazilo: fotokopija zavarovalne police
ali lastna izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo o sklenitvi tovrstnega
zavarovanja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 60 točk,
2. predčasno plačilo: 10 točk,
3. reference: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT. Cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: kandidati za ponudnike morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na
podračun pri UJP št. 01100-6030268194
sklic 00 1207-6001 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe, ki bodo predložile
na odpiranju pooblastilo, da zastopajo ponudnika na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006 ob
12. uri; Dom dr. Janka Benedika Radovljica,
Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Ob-19573/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi, kontaktna oseba: Sonja Račnik, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija,
tel. 02/887-38-09, faks 02/887-96-40.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri rekonstrukciji stanovanjsko
poslovnega objekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radlje ob Dravi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izvedba gradbenih in obrtniških del
pri rekonstrukciji stanovanjsko poslovnega
objekta na parc. št. 613/1 k.o. Radlje ob
Dravi;
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela na objektu z
zunanjo ureditvijo;
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji;
– zagotoviti uporabno dovoljenje;
– vse v skladu s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi ter ostalo pozitivno zakonodajo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, izvajanje gradbenih del po fazah v letih
2006, 2007, 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta v
višini 3,000.000 SIT
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z
začasnimi mesečnimi situacijami do višine
90% vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg
izvršenih del.
Končno obračunsko situacijo v višini 10%
pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil
na osnovi zaključene in podpisane knjige
obračunskih izmer in po 5 dneh po pisnem
prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to
je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o tehničnem in kvalitetnem pregledu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in

za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), v kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno.
– 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 namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o finančnem stanju ponudnika:
BON 1 in BON 2 za gospodarske družbe
oziroma BON 1/SP za samostojne podjetnike. BON 1 in BON 2 ne smeta biti starejša
od 90 (devetdeset) dni. Izda ga Agencija
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz
katerih bodo razvidni podatki o ekonomskoposlovni uspešnosti v zadnjih 2. poslovnih
letih in s katerimi bo dokazal ekonomsko
finančno sposobnost.
Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki (brez DDV) v proračunskih
letih 2004, 2005 so bili najmanj za 100%
večji od njegove ponudbene vrednosti (brez
DDV) za izvedbo naročila po tem razpisu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gradnji
objektov, Zakon o finančnih storitvah.
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 10. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Banka Slovenije, štev.
01301-6000000165, pred dvigom razpisne
dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na Javnem stanovanjskem
skladu, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo, v času
uradnih ur (ponedeljek, sreda).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2006 do 10. ure;
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7,
2360 Radlje ob Dravi – vložišče.
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: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2006
ob 13. uri; Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, soba 313/III – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Občine Radlje ob Dravi

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 7. 2006.
Cena 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom, razpisna. dokumentacija ureditev LC
269020 Pušča.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2006
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 371-0081/2006
Ob-19576/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kontaktna oseba: Jožica Viher, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/525-16-66, faks 02/525-16-14, elektronska
pošta: mestna.obcina@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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev lokalne ceste LC 269020, odsek
LC 269021 v romskem naselju Pušča – II.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pušča.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev lokalne ceste LC 269020, odsek 269021
v romskem naselju Pušča – II. faza.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu avgustu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom o izvajanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, k
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (če je posebno dovoljenje
potrebno).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; Izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vode
izredna uprava.
5. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik mora biti član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so
predmet javnega naročila, če je članstvo v
taki organizaciji ali združenju obvezno po
predpisih države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec 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.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni naslednji podatki: starost, količina
ter zmogljivost.
III.2.1.4. Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5 stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih
delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena 60%,
2. reference 30%,
3. garancija 10%.
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Št. 353-06/05-1
Ob-19578/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel.
02/538-15-00, faks 02/538-15-02, elektronska pošta: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenimi s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razširitev čistilne naprave
Lukačevci.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev čistilne naprave Lukačevci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Lukačevci.
II.1.8) Nomenklatura: 50.502.502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije/opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije za resnost ponudbe, dobro
izvedbo posla in garancijsko dobo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
občine, plačilni rok je za ca. 50% investicije
60 dni, za preostali del februar 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa; potrdilo ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
- kot dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih),
– BON 1 in BON 2, ali izkaz banke ali
druge specializirane institucije, iz katerega
so razvidni podatki o finančnem stanju podjetja in morebitnem blokiranju računa (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem
računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazila: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali
podizvajalec za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih treh letih
z zneski, datumi in seznamom naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno; seznam ključnih kadrov predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del
po pogodbi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejena na določeno stroko: da; ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: nezahtevnost priprave ponudbe,
mali obseg del.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 353-06/05-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče proti plačilu 20.000
SIT do dneva za oddajo ponudb.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske Toplice, št. 01278-0100012085.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2006.
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: 50 dni od zadnjega dneva za predajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 7. 8. 2006 ob 8.30; na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Moravske Toplice
Št. 04/2006
Ob-19601/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.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: JNGD04/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovoda: Oskrba naselij Loka,
Lokovina, Klanec, Porož – 1. faza (vrtina
K-1/01, črpališče VH 40 m3, vodohran VH
80 m3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Dobrna.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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: Občina
Dobrna je leta 2001 izdelala kaptažno vrtino
K-1/01 na lokaciji ob cesti Parož – Lovska
koča. Nov vodni vir je namenjen oskrbi naselij Loka – Lokovina, Klanc in Parož s pitno
vodo, ki se dosedaj oskrbujejo z vodo iz zajetij z zelo slabo kvaliteto vode. Za potrebe
oskrbe teh naselij je občina naročila izdelavo
projektne dokumentacije faze PGD/PZI (Izvir plan d.o.o., št. 11/02) in pridobila gradbeno dovoljenje. Omenjeni projekt predvideva
gradnjo v petih fazah, predmet tega razpisa
pa je izgradnja prve faze. Prva faza obsega
izgradnjo naslednjih objektov:
– črpališče in vodohran volumna 40 m3
ob obstoječi vrtini K-1/01,
– vodohran Lovska koča volumna 80 m3,
– cevovod iz PE, profila DN110 in dolžine 1012 m, ki bo povezoval črpališče in
vodohran VH 40 m3 z vodohranom Lovska
koča VH 80 m3.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v
višini 10% od pogodbene vrednosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem

roku, ki jo naročniku izroči ob primopredaji
objekta, v višini 5% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo
vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja. Izbrani izvajalec mora z lastnimi kapacitetami izvesti minimalno 50% del.
Za vse kooperante je potrebno predložiti vsa
tista dokazila, ki jih predloži 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: skladno z razpisno dokumentacijo. Kolikor bo izbrani ponudnik za
omenjeno delo potreboval podizvajalce, jih
mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih
predloži ponudnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
– dovoljenje ali izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da za opravljanje take dejavnosti posebno
dovoljenje ni potrebno.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. In ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi takega kaznivega dejanja.
Dokazila:
– potrdilo izdanega s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila zoper vodstvene delavce
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njihovim
poslovanjem in ki izkazuje zadnje stanje pri
vodstvenih delavcih,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe,
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– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava.
Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije,
če ima ponudnik sedež v tujini. Dokazila:
– potrdilo izdano s strani davčnega organa države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, v kateri ima svoj sedež in izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
– potrdilo davčnega organa države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima svoj sedež in
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, ki mora
biti prevedeno v slovenski jezik,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni obrazci BON 1 in BON 2,
od katerih BON 2 ne sme biti starejši kot
30 dni od dne oddaje ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): originalni obrazec BON/SP, ki
ne sme biti starejše od 30 dni in Napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Spisek kadrov in njihova strokovna usposobljenost zahtevanih v navodilih za izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam
kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami.
Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje.
Spisek referenc, zahtevanih v navodilih
za izdelavo ponudbe.
Podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v navodilih za izdelavo ponudbe.
Priložiti je potrebno seznam opreme, ki jo
izvajalec uporablja pri izvajanju del, navesti
ali je oprema njegova last ali je v lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila.
Ponudnik mora biti ustrezno opremljen za
izdelavo ozkih izkopov in lastnik montažnega sistema za opaženje izkopov, kar potrdi z
izjavo, ali pa mora imeti predpogodbo za izposojo – kar dokaže s priloženo fotokopijo.

dovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13.
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: JNGD05/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba odvajanja odpadnih voda v naselju
Bukovžlak I. in II. faza ter rekonstrukcija
obstoječega vodovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 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: kanalizacija v naselju Bukovžlak je zasnovana v
ločenem sistemu. Za komunalno odpadno
vodo je potrebno zgraditi novo sekundarno
omrežje, ki bo odvajalo komunalno odpadno vodo na rajonski zbiralnik RZ 9 oziroma na Čistilno napravo Celje. Novo sekundarno omrežje sestavljajo kanali dimenzije
250 mm, in sicer v I. fazi: kanal 1.0, kanal
1.1, kanal 2.0, kanal 2.1, kanal 2.2, kanal
4.0 in kanal 4.1, v II. fazi pa kanal 3.0, kanal
3.1, kanal 3.a in kanal 3a.1, v skupni dolžini
približno 1514 m. Ob predvideni trasi kanala
3.a, kanal 4.0 in kanala 4.1 poteka obstoječi
vodovod iz PE cevi za katerega je predvidena rekonstrukcija z novimi duktilnimi cevmi
premera 100 mm v dolžini približno 252 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v
višini 10% od pogodbene vrednosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki jo naročniku izroči ob primopredaji
objekta, v višini 5% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni; rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo
vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja. Izbrani izvajalec mora z lastnimi kapacitetami izvesti minimalno 50% del.
Za vse kooperante je potrebno predložiti vsa
tista dokazila, ki jih predloži 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: skladno z razpisno dokumentacijo. Kolikor bo izbrani ponudnik za
omenjeno delo potreboval podizvajalce, jih
mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih
predloži ponudnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD04/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije. Stroške
razmnoževanja razpisne dokumentacije v
višini 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
ob 13.30, v sejni sobi podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 05/2006
Ob-19602/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Petra
Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-40,
faks 03/425-03-60.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo podjetja, Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vo-
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Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponud
nika;
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
– dovoljenje ali izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da za opravljanje take dejavnosti posebno
dovoljenje ni potrebno.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem. In ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi takega kaznivega
dejanja.
Dokazila:
– potrdilo izdanega s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila zoper vodstvene delavce
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njihovim
poslovanjem in ki izkazuje zadnje stanje pri
vodstvenih delavcih.
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe;
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava.
Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije,
če ima ponudnik sedež v tujini. Dokazila:
– potrdilo izdano s strani davčnega organa države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, v kateri ima svoj sedež in izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
– Potrdilo davčnega organa države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima svoj sedež in
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, ki mora
biti prevedeno v slovenski jezik;
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– Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni obrazci BON 1 in BON 2,
od katerih BON 2 ne sme biti starejši kot
30 dni od dne oddaje ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje;
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): originalni obrazec BON/SP, ki
ne sme biti starejše od 30 dni in Napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost zahtevanih v navodilih za
izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje;
– spisek referenc, zahtevanih v navodilih
za izdelavo ponudbe;
– podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v navodilih za izdelavo ponudbe.
Priložiti je potrebno seznam opreme, ki jo
izvajalec uporablja pri izvajanju del, navesti
ali je oprema njegova last ali je v lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila.
Ponudnik mora biti ustrezno opremeljen za
izdelavo ozkih izkopov in lastnik montažnega sistema za opaženje izkopov, kar potrdi z
izjavo, ali pa mora imeti predpogodbo za izposojo – kar dokaže s priloženo fotokopijo;
– izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD05/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije, na zahtevo ponu-

dnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije. Stroške
razmnoževanja razpisne dokumentacije v
višini 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
do 12. ure, v sejni sobi podjetja VodovodKanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-19606/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja in modernizacija
cest Občine Lenart v letu 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja in modernizacija cest Občine
Lenart v letu 2006.
1. sklop:
LC 203-460
Močna - Zg.Partinje - Jakobski dol (l=230 m);
2. sklop: LC 203-183 Lormanje - Voličina - Selce - Janežovci (l=1500 m);
3. sklop: JP 705-750 Lackova ulica - slepa del pod Lencom (l=540 m);
4. sklop: JP 705-163 Zg.Porčič - Ješovnik (l=450);
5. sklop: JP 705-140 Zamarkova - Sp.
Partinje (l=1100 m);
6. sklop: JP 703-141 Nadbišec - Sovjak
(l=500m);
7. sklop: JP 705-300 Črmljenšak - odcep
Lešnik (l=350 m);
8. sklop: JP Šetarova - Žipo (l=480m);
9. sklop: JP 703-060 Berkova - Hum
(l=1850 m);
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10. sklop: JP 705-232 Hrastovec - Grajske hiše (l=300 m);
11. sklop: JP 705-241 Vinička vas - Grušova (l= 2445 m);
12. sklop: JP 705-242 Vinička vas - Dvoršak-Kocmut (l=120 m);
13. sklop: JP 705-243 Vinička vas-Damiš
(l=210 m);
14. sklop: JP 705-095 Zg. Žerjavci - Gasteraj - Žugman (l=860 m);
15. sklop: JP 705-092 Zg. Žerjavci - Slatinšek (l=700 m);
16. sklop: JP 705-290 Dolge njive-Cvetko (l=440 m);
17. sklop: JP 703-121 Zavrh - Pod gradnom (l=235);
18. sklop: JP 705-190 Radehova - Klobučar (l=500 m);
19. sklop: nekategorizirana pot Varda - do hiše Varda 16 (l=250 m);
20. sklop: rekonstrukcija Gubčeve ulice
in Goriške ulice v Lenartu (l=300 m);
21. sklop: modernizacija JP 705-841 Sv.
Trojica - Zg.Senarska (Padovnik) (l=300
m);
22. sklop: modernizacija JP 703-872 Zg.
Senarska (Perko-Novak) (l=150 m);
23. sklop: modernizacija JP 703-873 Zg.
Senarska (Oletič) (l=125);
24. sklop: rekonstrukcija LC 203-240 Sp.
Verjane - Sv. Trojica (l=730 m);
25. sklop: modernizacija JP 703-830 Sv.
Trojica-Dobrava (l=700 m);
26. sklop: modernizacija JP 703-900
Srednje Verjane (l=425 m);
27. sklop: modernizacija JP 703-811 Gočova-Gočovski vrh (rebro) (l=950 m);
28. sklop: modernizacija JP 703-970
Osek - Perko - Jelen - Gasilski dom (l=1050
m);
29. sklop: modernizacija občinske c. v
Zg. Partinju (Škrlec) (l=440 m);
30. sklop: podaljšanje Cankarjeve ulice
v Lenartu (l=80).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lenart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: LC 203-460 Močna - Zg.Partinje - Jakobski dol.
3) Obseg ali količina l=230 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 2:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: LC 203-183 Lormanje - Voličina - Selce - Janežovci.
3) Obseg ali količina l=1500 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 3:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5
2) Kratek opis Lackova ulica-slepa del
pod Lencom.
3) Obseg ali količina l=540 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 4:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.

2) Kratek opis: JP 705-243 Vinička
vas - Damiš.
3) Obseg ali količina l=210 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 14:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Zg. Žerjavci - Gasteraj - Žugman.
3) Obseg ali količina l=860 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 15:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-092 Zg. Žerjavci - Slatinšek.
3) Obseg ali količina l=700 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 16:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-290 Dolge njive - Cvetko.
3) Obseg ali količina l=440 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 17:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 703-121 Zavrh - Pod
gradnom.
3) Obseg ali količina l=235 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 18:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-190 Radehova - Klobučar.
3) Obseg ali količina l=500 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 19:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Nekategorizirana pot Varda - do hiše Varda 16.
3) Obseg ali količina l=250 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 20:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Rekonstrukcija Gubčeve
ulice in Goriške ulice v Lenartu.
3) Obseg ali količina l=300 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 21:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija JP 705-841
Sv. Trojica - Zg.Senarska (Padovnik).
3) Obseg ali količina l=300 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.

2) Kratek opis: JP 705-163 Zg.Porčič - Ješovnik.
3) Obseg ali količina l=450 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 5:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-140 Zamarkova - Sp. Partinje.
3) Obseg ali količina l=1100 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 6:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: 703-141 Nadbišec - Sovjak.
3) Obseg ali količina l=500 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 7:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-300 Črmljenšak - odcep Lešnik.
3) Obseg ali količina l=350 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 8:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP Šetarova - Žipo.
3) Obseg ali količina l=480 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 9:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 703-060 Berkova - Hum.
3) Obseg ali količina l=1850 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 10:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-232 Hrastovec - Grajske hiše.
3) Obseg ali količina l=300 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 11:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-241 Vinička
vas - Grušova.
3) Obseg ali količina l=2445 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 12:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: 703 JP 705-242 Vinička
vas - Dvoršak - Kocmut.
3) Obseg ali količina l=120 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 13:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
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Sklop št. 22:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija JP 703-872
Zg. Senarska (Perko-Novak).
3) Obseg ali količina l=150 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 23:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija JP 703-873
Zg. Senarska (Oletič).
3) Obseg ali količina l=125 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 24:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Rekonstrukcija LC
203-240 Sp. Verjane - Sv. Trojica.
3) Obseg ali količina l=730 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 25:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija JP 703-830
Sv. Trojica - Dobrava.
3) Obseg ali količina l=700 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 26:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija JP 703-900
Srednje Verjane.
3) Obseg ali količina l=425 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 27:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija JP 703-811
Gočova - Gočovski vrh (rebro).
3) Obseg ali količina l=950 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 28:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija JP 703-970
Osek - Perko - Jelen - Gasilski dom.
3) Obseg ali količina l=1050 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 29:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Modernizacija občinske c.
v Zg. Partinju (Škrlec).
3) Obseg ali količina l=440 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
Sklop št. 30:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Podaljšanje Cankarjeve
ulice v Lenartu (l=80).
3) Obseg ali količina l=80 m.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 8. 2006, dobava
1. 11. 2006.
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. LC
203-460
Močna - Zg.Partinje - Jakobski dol (l=230 m).
2. LC 203-183 Lormanje - Voličina - Selce - Janežovci (l=1500 m).
3. JP 705-750 Lackova ulica - slepa del
(l=540 m).
4. JP 705-163 Zg.Porčič - Ješovnik
(l=450).
5. JP 705-140 Zamarkova - Sp. Partinje
(l=1100 m).
6. JP
703-141
Nadbišec - Sovjak
(l=500m).
7. JP 705-300 Črmljenšak-odcep Lešnik
(l=350 m).
8. JP Šetarova - Žipo (l=480m).
9. JP 703-060 Berkova - Hum (l=1850
m).
10. JP 705-232 Hrastovec - Grajske hiše
(l=300 m).
11. JP 705-241 Vinička vas - Grušova (l=
2445 m).
12. JP 705-242 Vinička vas - Dvoršak - Kocmut (l=120 m).
13. JP 705-243 Vinička vas - Damiš
(l=210 m).
14. JP 705-095 Zg. Žerjavci - Gasteraj - Žugman (l=860 m).
15. JP 705-092 Zg. Žerjavci - Slatinšek
(l=700 m).
16. JP 705-290 Dolge njive - Cvetko
(l=440 m).
17. JP 703-121 Zavrh - Pod gradnom
(l=235).
18. JP 705-190 Radehova - Klobučar
(l=500 m).
19. Nekategorizirana pot Varda - do hiše
Varda 16 (l=250 m).
20. Rekonstrukcija Gubčeve ulice in Goriške ulice v Lenartu (l=300 m).
21. sklop: Modernizacija JP 705-841 Sv.
Trojica - Zg.Senarska (Padovnik) (l=300
m).
22. sklop: Modernizacija JP 703-872 Zg.
Senarska (Perko-Novak) (l=150 m).
23. sklop: Modernizacija JP 703-873 Zg.
Senarska (Oletič) (l=125).
24. sklop: Rekonstrukcija LC 203-240
Sp. Verjane - Sv. Trojica (l=730 m).
25. sklop: Modernizacija JP 703-830 Sv.
Trojica - Dobrava (l=700 m).
26. sklop: Modernizacija JP 703-900
Srednje Verjane (l=425 m).
27. sklop: Modernizacija JP 703-811 Gočova - Gočovski vrh (rebro) (l=950 m).
28. sklop: Modernizacija JP 703-970
Osek - Perko - Jelen - Gasilski dom (l=1050
m).
29. sklop: Modernizacija občinske c. v
Zg. Partinju (Škrlec) (l=440 m).
30. sklop: Podaljšanje Cankarjeve ulice
v Lenartu (l=80).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 8. 2006, konec
1. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti 60 dni po
tehničnem prevzemu.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni
list; potrdilo pristojnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudniku ni
bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Dokazila ne smejo biti starejša od
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – ob
vezna dokazila: spisek kadrov; spisek op
reme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-8/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006. Razpisna dokumentacija je brezplačno na razpolago zainteresiranim ponudnikom na spletni strani naročnika: www.lenart.si, rubrika:
»Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Javni razpis gradnja in modernizacija
cest Občine Lenart v letu 2006«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 10. uri, Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, sejna soba št. 28/II.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: oddaja po
sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo
za enega, več ali vse sklope. Predloži se
samo ena bančna garancija za resnost ponudbe v višini 250.000 SIT ne glede na število prijavljenih sklopov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Lenart

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: JR 4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste Valburga
– Trboje LC 251010 od km 0,620 do km
1,520.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Valburga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste Valburga – Trboje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 7,000.000 SIT;
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem rok.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje v letu 2006 in 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. členom oziroma v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a členom oziroma v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42.a členom
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 4/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predračun EZR Občine Medvode pri UJP št.
01271-0100000594, model 00, sklic
714120-4321. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo od
DURS, da je podjetje davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Medvode

Št. 113-610
Ob-19614/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/365-97-00, faks 05/366-31-42, elektronska pošta: ksda.investicije@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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije Dolga Poljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek hitra cesta–Dolga Poljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
kanalizacije od hitre ceste do Dolge Poljane
ter izvedba drugih del po popisu del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek predvidoma september
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno s pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je možno pri blagajni podjetja ali na transakcijski račun
04751-0000120476 pri NKBM. Razpisno
dokumentacijo je možno pridobiti vsak delavnik od 7. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 11. uri; Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270
Ajdovščina, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Ob-19654/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Tolmin, kontaktna oseba: Ljubo
Mrakič, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/381-95-00, faks
05/381-95-23, elektronska pošta: obcina.tolmin@obcina.tolmin.si, internetni naslov: www.obcina.tolmin.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
večja vzdrževalna dela in asfaltacija v
Rut.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vas Rut in Koritnica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 8. 2006 in/ali konec
1. 10. 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 15. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2006 do
11.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, Tolmin, mala sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Občina Tolmin
šT. 4/06
Ob-19656/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Medvode, kontaktna oseba: Minka
Eržen in Marko Košir, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
361-95-50, faks 361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov:
www.medvode.si.
I.2) 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.

Stran
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Ob-19657/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pintar, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84,
elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.si,
internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: 430-2-0007/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in novogradnja ceste dolžine ca. 1 km v urbanem naselju, s pločniki, rondojem in komunalnimi vodi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lesce, Občina Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija in novogradnja ceste dolžine ca. 1
km v urbanem naselju, s pločniki, rondojem
in komunalnimi vodi. Gradnja se bo izvajala
v treh fazah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v vrednosti 15 mio SIT;
– garancija za dobro izvedbo del v vrednosti 30 mio SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: podjetje registrirano za izvajanje nizkih gradenj.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1, BON2,
revizorjevo poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjena referenca o izvedbi
sorodnih del v vrednosti vsaj 75 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2-0007/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR:
01302-0100007805,
sklic:
00
71300000-3236-44308.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 11. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Radovljica
Ob-19659/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Idrija, kontaktna oseba: Maja Petrovčič, Mestni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-34-509, faks 05/37-34-531, elektronska pošta: Maja.Petrovcic@idrija.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: 411-3/2006 – JR2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija LC 130 010 Idrija-Rebro-Godovič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Idrija, zaselek
Kovačev Rovt.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 14. 8. 2006, konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po situacijah, kot je predpisano 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 skupni izvedbi
JN skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1 UPB1 če nastopi skupina ponudnikov
v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Občine Idrija
št. 01236-0100014725.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 13. uri; Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
sejna soba.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Idrija,
Mestni trg 1, Idrija, tel. N.C. 37-34-500, Bojana Oblak, Maja Petrovčič, Jože Močnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Idrija
Ob-19660/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Idrija, kontaktna oseba: Maja Petrovčič, Mestni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-34-509, faks 05/37-34-531, elektronska pošta: Maja.Petrovcic@idrija.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: 411-3/2006 – JR1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija LC 130 030 Kočevše–Čekovnik–Idrija in LC 130 130 Predgriže–Zg.
Lome–Oblak.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Idrija, naselji
Čekovnik in Lome.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 14. 8. 2006, konec
15. 10. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po situacijah, kot je predpisano 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 skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Občine Idrija
št. 01236-0100014725.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 11. uri; Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
sejna soba.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Idrija,
Mestni trg 1, Idrija, tel. N.C. 05/37-34-500,
Bojana Oblak, Maja Petrovčič, Jože Močnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Idrija

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo javnega
naročila s podatki o že sklenjenih pogodbah
za nizke gradnje, iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet v letu 2006;
– vsaj 3 potrjene reference o izvedenih
objektih nizke gradnje v zadnjih petih letih v
vrednosti nad 50,000.000 SIT.
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: 4301-2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom pred
dvigom razpisne dokumentacije na zakladniški podračun odprt pri UJP Slovenska
Bistrica št. 01269-0100017182.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 13. uri; Občina Majšperk, Majšperk 32/a,
2322 Majšperk (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4)
Dodatne
informacije:
tel.
02/795-08-34, Darko Rejec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Majšperk

Št. 4301-2/2006-3
Ob-19661/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Majšperk, kontaktna oseba: Darko
Rejec, Majšperk 32/a, 2322 Majšperk, Slovenija, tel. 02/795-08-30, faks 02/794-42-21,
elektronska pošta: natasa@majsperk.si, internetni naslov: www.majsperk.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija javne poti JP 740230 Skrblje – Jelovice na odseku Skrblje – repetitor v dolžini 3500 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: del naselij Skrblje in
Jelovice.
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, konec 20. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT in garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva prejema in potrditve 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 sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, ki jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila.
Vsa potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddajanja ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1;
– obrazec BON 2 oziroma izjave vseh
bank pri katerih ima odprt transakcijski račun, ki mora vsebovati podatke zahtevane iz
pogojev ter izjava podpisana od odgovornih
oseb družbe, da ima TRR odprt samo pri navedenih bankah, ki so dale izjavo. Obrazec
BON 2 oziroma izjave ne smejo biti starejše
od 30 dni od dneva oddajanja ponudbe.
Samostojni podjetniki pa dostavijo namesto
BON 1 in BON 2 najnovejšo bilanco stanja
in poslovni izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.

Stran

Ob-19664/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Evangeličanska cerkvena občina Murska
Sobota, kontaktna oseba: mag. Leon Novak,
Slovenska 15, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 041/648-352, faks 02/522-13-04,
elektronska pošta: eco.ms@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova strehe in fasade Evangeličanskega župnišča na Slovenski ulici 15 v
Murski Soboti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota, Slovenska 15.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: SKB, št. TR
03125-1000012712.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 13. uri; Murska Sobota, Slovenska 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Evangeličanska cerkvena občina
Murska Sobota
Ob-19665/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rače – Fram, kontaktna oseba: Klaudia
Pleteršek, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija, tel. 02/609-60-12, faks 02/609-60-18,
elektronska pošta: klaudia.pletersek@racefram.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 430/4-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja športne dvorane ob OŠ Rače
in izgradnja pripadajoče komunalne infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja športne dvorane ob OŠ Rače in izgradnja pripadajoče komunalne infrastrukture,
ki obsega gradbena, obrtniška, inštalacijska
in druga dela v skladu s projektno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 20 mio SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% ponujene vrednosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi v znesku 10% ponudbene vrednosti.
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 skupni
izvedbi gradnje iz katere je razvidno, kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
kdo je podpisnik gradbene pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
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 v kateri ima sedež;

Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež, ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
– da ponudnik predloži poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih;
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 15
dni všteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika; seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme.
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
izvedel vsaj 3 javne objekte v vrednosti najmanj 300 mio SIT po posameznem objektu
in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni
izvedbi del;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdila
naročnikov.
– da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– da je ponudnik sposoben delo opraviti
v predvidenih rokih;
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 ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
Dokazilo: izjava ponudnika o prostih kapacitetah.
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev;
Dokazilo: izjava ponudnika.
– da ima ponudnik poravnane vse obveznosti do podizvajalcev;
Dokazilo: izjava ponudnika in seznam
podizvajalcev z navedbo del.
– da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1;
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Dokazilo: kopija zavarovalne police.
– da ima odgovorni vodja del najmanj pet
let delovnih izkušenj z vodenjem del;
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
odgovorne vodje del.
– da ima odgovorni vodja del ustrezno
licenco za tovrstna dela;
Dokazilo: kopija potrdila o izdelani licenci.
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. 28 z dne 17. 3.
2006, Ob-7585/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 90 točk,
2. reference – 5 točk,
3. garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 430/4-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 25.000 SIT (z DDV) na račun Občine Rače – Fram, št. 01298-0100008874,
sklicevanje na št. 00430-4-2006, s pripisom:
plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2008.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2006
ob 14. uri; v Beli dvorani Občine Rače –
Fram, Grajski trg 14, Rače.
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: ta razpis ne
zajema opreme.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Rače – Fram

nudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni;
– fotokopija zavarovalne police in zavarovalne pogodbe za zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne podjetnike potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma AJPES-a, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Dokument je lahko star največ 15 dni;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev, staro največ 15
dni (v primeru, da izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci). Dokument je lahko
star največ 15 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 zbornici vpisan 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 itn.). Pogoj za
priznavanje sposobnosti po tej točki je za
odgovornega vodjo del, da je bil odgovorni vodja del na dveh objektih z vrednostjo
25,000.000 SIT;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov visokogradnje v zadnjih dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po
tej točki, sta vsaj dva izvedbena objekta
visokogradnje v vrednosti 30,000.000 SIT
v zadnjih dveh letih in vsaj dve priloženi, s
strani naročnikov potrjeni, pozitivni referenci
primerne vrednosti.
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 ND-G-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 18.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka, št. 01219-0100016298.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Pivka – sejna soba, Kolodvorska 5, Pivka.
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.

Ob-19666/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Neža Dekleva,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: neza.dekleva@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Tringrad nova d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Žitko, u.d.i.g., Obrtniška 5,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/625-00-25,
faks 05/625-00-26, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Pivka, sprejemna pisarna, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: sprejem@pivka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ND-G-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del za rekonstrukcijo obstoječega objekta, v katerem se bo nahajala
muzejska zbirka oklepnih in artilerijskih
vojaških sredstev v Pivki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pivka, območje nekdanje vojašnice.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT po priloženem obrazcu bančne garancije z veljavnostjo 20. 9. 2006.
Naročnik bo neizbranim ponudnikom takoj
po izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil finančno garancijo, izbranemu ponudniku pa
šele ob vročitvi garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih
zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izjava se izda v skladu z vzorcem
garancije v razpisni dokumentaciji;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih del,
ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku
ob primopredaji objekta. Izjava se izda v
skladu z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika,v roku 60 dni od
datuma izstavitve situacije, v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo).
Dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni vpisana v kazensko evidenco zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bila pravnomočno
obsojena za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče gospodarsko-pravni oddelek), 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 poslovanja po-
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Pivka
Ob-19809/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., kontaktni osebi:
Andrej Kos, Robert Peternelj, Mala ulica 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-88-11,
elektronska pošta: info@ns-piz.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet tega naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter dograditve novih
dvigal na objektih v večinski naročnikovi
lasti, v katerih so zasedena stanovanja,
in sicer na naslednjih lokacijah (območje 2):
– objekt Kovorska 27, Tržič – investicijsko vzdrževalna dela,
– objekt Preska 18, Tržič – investicijsko vzdrževalna dela,
– objekt Viška 31, Ljubljana – investicijsko vzdrževalna dela,
– objekt Ljubljanska 99, Domžale – dograditev novega dvigala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržič, Ljubljana, Domžale.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.45.40.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: investicijsko vzdrževalna dela ter dograditve novih dvigal na objektih v večinski naročnikovi
lasti, v katerih so zasedena stanovanja, in
sicer na naslednjih lokacijah:
– objekt Kovorska 27, Tržič – investicijsko vzdrževalna dela,
– objekt Preska 18, Tržič – investicijsko
vzdrževalna dela,
– objekt Viška 31, Ljubljana – investicijsko vzdrževalna dela,
– objekt Ljubljanska 99, Domžale – dograditev novega dvigala.
Ocenjena vrednost za vsa razpisana
dela je 80,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od prejema mesečne situacije
oziroma končnega obračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila,
– letna realizacija ponudnika v preteklem
letu na področju visokih gradenj je min. 300
mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra oziroma kopija vpisa v Poslovni register Slovenije pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
– dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo: obrazec BON 1 in BON 2, ki izražata aktualno
stanje.
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 7. 8. 2006.
Cena: 30.000 SIT. Valuta: pred dvigom
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: TRR naročnika odprt pri Abanki Vipa d.d., št.
05100-8010457659.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 12. uri; Mala ulica 5, Ljubljana, VI. nadstropje.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.o.o.
Ob-19813/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mozirje, kontaktna oseba: Ivo Glušič,
Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, Slovenija,
tel. 03/839-33-00, faks 03/839-33-05, elektronska pošta: ivo.glusic@mozirje.si, internetni naslov: www.mozirje.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:
ureditev trškega jedra Mozirje – I. faza
gradbeno obrtniška dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mozirje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: arhitektonsko komunalna ureditev Trškega jedra
Mozirje – zunanja ureditev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: september 2006–april 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 4.
2007.
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: 12. 7. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR
01279-010018729, sklic razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2006
ob 13. ure, sejna soba Občine Mozirje.
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: 30. 6. 2006.
Občina Mozirje
Ob-19824/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.- s.r.l., kontaktna oseba: Lido Gržinič, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
kontaktna oseba: Lesjak Lilijana, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski vodovod Koper d.o.o., kontaktna oseba: Lesjak Lilijana, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00, faks
05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MP-32/2-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovodnega omrežja Manžan–
Hliban–Čenturska dolina (1. faza Manžan–Padovani) (cevovodi iz duktila ø100,
80 mm, L=1850 m in raztežilnik 20 m3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Manžan–Padovani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
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: celoten
obseg, in sicer razdelilni cevovod in raztežilnik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od 10. 9. 2006 do 15. 3. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila; začetek 10. 9. 2006 in/ali konec 15. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji.
Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, predloži jo izbran ponudnik ob podpisu pogodbe.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti, bančno garancijo predloži izvajalec pred iztekom bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del,
oziroma po dokončanju del in ob uspešni
primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačila se bodo izvršila v roku 75 dni od
potrditve situacije za dela opravljena v preteklem mesecu.
Plačila se bodo izvršila v letih 2006 do
23% pogodbene vrednosti, v letu 2007 do
58% pogodbene vrednosti in v letu 2008
19% pogodbene vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora predložiti vsa dokazila in
dokumente ter izpolniti vse pogoje v skladu z 42. in 42a. členom ZJN-1A, oziroma
mora predložiti vsa dokazila in dokumente
in izpolniti pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, da bo ponudba pravilna.
Dokazilo da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta, BON 1 in BON
2, ki nista starejša od 30 dni).
Potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev - ne
starejše od 3 mesecev.

2007/2008 in 2008/2009, objavljenem v Ur.
l. RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006, Ob-17171/06,
se spremeni:
– točka IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitev dokumentacije: 17. 7. 2006;
– točka IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 2006
do 12. ure;
– točka IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2006 ob 8.30, sejna
soba Občine Sodražica, Trg 25. maja 3.
Občina Sodražica

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Referenčno listo potrjeno s strani investitorjev z navedbo zgrajenih vodovodov.
Seznam podizvajalcev.
Razpoložljiva tehnična oprema.
Vodstveni kader gradbišča z referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 ob 13. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 13.15; Rižanski vodovod Koper Ulica
15. maja 13 (soba 113), 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: 30. 6. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Storitve
Št. 352-03-14/2005

Ob-19579/06

Razveljavitev
Naročnik Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, obvešča, da se javni razpis
»Vzdrževanje javne razsvetljave v Mestni
Občini Ptuj«, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 1-2 z dne 6. 1. 2006, Ob-37344/05, v
celoti razveljavi.
Mestna občina Ptuj
Št. 403-1061/2006

Ob-19176/06

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V okviru oddaje javnega naročila za storitve po odprtem postopku za restavratorska
dela na predmetih iz Gradu Snežnik (EŠD
670; št. naročila pri naročniku: JN-72/2006),
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
60/06 z dne 9. 6. 2006, št. objave 330/06,
Ob-16437/06, se rok za oddajo ponudb podaljša do dne 13. 7. 2006 do 12.ure. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 13. uri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 600-3/06

Ob-19820/06

Podaljšanje roka
V javnem razpisu za opravljanje dnevnih
šolskih prevozov v Osnovno šolo dr. Ivan
Prijatelj Sodražica v šolskih letih 2006/2007,

Stran

Št. 6/35-1940/10-06
Ob-19627/06
Sprememba datuma oddaje
in odpiranja ponudb
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8379/06 za
Revizijo poslovanja Pošte Slovenije, d.o.o.
se spremenita datuma oddaje ponudb in
odpiranja ponudb:
Oddaja ponudb: 17. 7. 2006 do 12. ure;
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije
in nabavo, nabavna služba, Slomškov trg 10
v Mariboru.
Odpiranje ponudb: 17. 7. 2006 ob 13.
uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 3524-1/2005

Ob-19203/06
Dopolnitev
Rok za oddajo ponudb v postopku za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina« v Mestni občini Koper,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 z
dne 27. 1. 2006, Ob-1398/06 in v Uradnem
listu EU št. 17677-2006 z dne 25. 1. 2006, je
do 14. 7. 2006 do vključno 12. ure. Ponudbe je potrebno oddati v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper,
pritličje desno, ali po pošti na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Javno odpiranje ponudb bo dne
21. 7. 2006 ob 10. uri v prostorih Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper, sejna
soba, pritličje levo.
Mestna občina Koper
Št. 35301-462/2006
Ob-19174/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Izmera
in izdelava parcelacijskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006, Ob-18013/06
se popravi III.2.1.2). točka prva alinea in se
pravilno glasi:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh let
(2003, 2004, 2005) znaša najmanj v višini
petkratne ponudbene cene (brez DDV).
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih
treh let (2003, 2004, 2005) znaša najmanj
v višini petkratne ponudbene cene za dela
(brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi. (Dokazilo: izjava o izpolnjevanju ekonomskofinančnih pogojev).
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Stran
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Št. 110-1/06

Ob-19677/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 67-68 z dne
30. 6. 2006 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Izdelava gradbenotehničnega eleborata študije Variant HC
Ptuj-Markovec« (Ob-18794/06), ki pa se
pravilno glasi: »Izdelava gradbeno-tehničnega eleborata študije Variant HC
Ptuj-Markovci«.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-18904/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Franc Beber,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-11, faks 02/684-09-28, elektronska pošta: obcina.duplek@duplek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava občinskih lokacijskih načrtov
s strokovnimi podlagami za Ureditveno
območje A3 Duplek, turizem – obrt – okolje, in sicer Občinski lokacijski načrt za
Turistično-rekreacijski-športni center Duplek, za Obrtno cono Duplek in za zbirni
center komunalnih odpadkov Duplek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Duplek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Občinski lokacijski načrt za Tursitično-rekreacijskišportni center Duplek, Občinski lokacijski
načrt za Obrtno cono Duplek in Občinski
lokacijski načrt za zbirni center komunalnih odpadkov Duplek in izdalava strokovnih
podlag za predmetne občinske lokacijske
načrte.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: Občinski lokacijski načrt za Obrtno
cono Duplek in za Zbirni center komunalnih
odpadkov Duplek s strokovnimi podlagami
morata biti izdelana do 30. 9. 2006, Občinski lokacijski načrt za Turistično-rekreakcijski-športni center Duplek s strokovnimi podlagami mora biti izdealn do 31. 3. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 8. 2006, konec 31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: storitev
bo plačana v roku 60 dni po potrditvi 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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
42. člena ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. 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.
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;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa.
3. da ponudnik nudi najmanj 60-dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih, pred objavo javnega naročila že izdeloval lokacijske
načrte in strokovne podlage za prostorske
izvedbene akte;
Dokazilo: izjava ponudnika.
2. da ponudnik razpolaga z ustreznim
strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. Ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj dva prostorska načr-

tovalca z licenco (A) enega univerzitetnega
krajinskega arhitekta, univ. dipl. inženirja z
licenco (G) univ. diplomiranega ekonomista
z najmanj petletnimi izkušnjami na področju
prostorskega planiranja in univerzitetnega
diplomiranega pravnika s najmanj tri letnimi
izkušnjami pri vodenju postopkov sprejemanja prostorskih aktov;
Dokazilo: izjava ponudnika, seznam strokovnega kadra in kopije licenc.
3. da ponudnik razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika in seznam
tehnične opreme.
5. da ima odgovorni vodja izdelave predloga prostorskega akta najmanj pet letne
izkušnje z vodenjem izdelave prostorskih
aktov;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 0.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2006 ali 30 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 24. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno, sodelujejo pa lahko pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 7. 2006
ob 14. uri; Občina Duplek – Glonarjeva dvorana, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.
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. 6. 2006.
Občina Duplek
Ob-19200/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks: 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) 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:
16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 320/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
praznjenje greznic in odvoz fekalij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika
v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
9011.21.0.0-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe:
1,440.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti. Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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: 317/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po plačilu se razpisna dokumentacija interesentu pošlje po
pošti. Plačilo mora biti predhodno izvedeno
na transakcijski račun pri Banki Celje d.d.,
št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– osebe, ki bodo izvajale storitev, morajo
imeti licenco za opravljanje prevozov oseb,
– izjava, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz
učencev,
– izjava, da ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– izjava, da bo ponudnik dosledno upošteval urnik prevozov,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o oznakah in opremi
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki oseb, s katerimi
se vozijo skupine otrok,
– izjava, da je ponudnik seznanjen z relacijami in urnikom prevozov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu,
Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila
in vozniki oseb, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o oznakah in opremi vozil,
s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 12. uri, v prostorih sejne sobe občine
Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
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. 6. 2006.
Občina Tišina

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 9. uri, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana,
tretje nadstropje, sejna soba št. 319.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Št. 600-11/06
Ob-19201/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.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: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 600-11/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi šolskih otrok v Občini Tišina za
šolsko leto 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Tišina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: točne
relacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2006/2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti javnega naročila,
– bančna garancija ali denarni depozit v
višini 10% od vrednosti pogodbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje po posebnem
zakonu potrebno,
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.

Stran

Ob-19395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-21-36, faks 01/478-21-62, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 009/2005 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje varovanja objektov Ministrstva za
zunanje zadeve RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: recepcija vhod na Šubičevi (eno delovno mesto),
varnostnik na dežurnem komunikacijskem
centru MZZ (dve delovni mesti) in pomoč v
dežurnem komunikacijskem centru MZZ, za
redne obhode, varnostne naloge potrebne
pri protokolarnih dogodkih, pomoč recepciji
(nadzor prtljage v recepciji) in podobno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudbe;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo 7
dni po prenehanju pogodbe. Če pogodbeni
stranki podaljšata pogodbo, ponudnik predloži novo zavarovanje v enaki vrednosti,
za čas podaljšanja pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva prejema računa in poročila o opravljenih storitvah. Storitev se obračuna mesečno.
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 ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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3. ponudnik ima naslednje veljavne licence za opravljanje zasebnega varovanja
(skladno z Zakonom o zasebnem varovanju): – licenco za varovanje oseb – licenco
za varovanje premoženja – licenco za upravljanje z varnostno – nadzornim centrom.
Licence morajo veljati najmanj za obdobje
izvajanja predmetnega naročila oziroma se
ponudnik s predložitvijo ponudbe zaveže,
da bo podaljšal veljavnost licenc za to obdobje;
4. ponudnik mora poznati postopek nadzora prtljage z rentgenom ter nadzora z detektorjem kovin in imeti za izvajane le tega
najmanj tri usposobljene delavce;
5. reference: ponudnik je izvedel vsaj tri
storitve varovanja v vrednosti 35 mio SIT
brez DDV (posamezna referenca), v preteklih 5 letih. Za referenco se šteje vsak posel,
ki je vključeval varovanje oseb, premoženja
in upravljanje z varnostno-nadzornim centrom;
6. ponudnik mora zagotavljati intervencijo za pomoč varnostnikom v krizni situaciji;
odzivni čas intervencije mora biti največ 15
minut;
7. ponudnik mora imeti pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja (MORS), za
požarno varovanje v objektu v skladu z določili zakona o varstvu pred požarom Ul.
RS 71/93;
8. opravilo se bo varnostno preverjanje
osebja, ki bo izvajalo varovanje objektov v
skladu z določili zakona o tajnih podatkih Ul.
RS 87/2001;
9. ponudnik zagotavlja osebje skladno z
zahtevami obrazca “A10 specifikacije”.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju dokazila št. 1.:
ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence.
Dokazilo o izpolnjevanju dokazila št. 2.:
ponudnik predloži potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 3.:
kopija licenc.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 7:
ponudnik predloži kopijo pooblastila za izvajanje požarnega varovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 4.:
ponudnik predloži potrdilo o usposobljenosti kadrov.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 5.:
Razvidno iz obrazca A-4 (Prijava), ki ga na
tem mestu ni potrebno ponovno predložiti;
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 6.:
ponudnik predloži pisno izjavo o zagotavljanju intervencije.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 8:
ponudnik s podpisom obrazca »A4 prijava«
soglaša s preverjanjem osebja, ki bo izvajalo varovanje objektov.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 9:
potrdila na tem mestu ni potrebno ponovno
priložiti, ker obveznosti izhajajo iz izpolnitve
obrazca “A10 specifikacije”.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Zakon o zasebnem varovanju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: B2) merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 009/2006 MZZ.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 8. 2006. Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija
je brezplačno na voljo na spletnih straneh:
www.praetor.si (rubrika javna naročila) ali na
pisno zahteva na naslov: Praetor d.o.o., Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba:
Uroš Škufca.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 8. 8. 2006
ob 10.30, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 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: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 01503-1/2003
Ob-19567/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba:
Dobran Juričan, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks
01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Dobran Juričan, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-142,
faks 01/83-18-119, elektronska pošta: dobran.jurican@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za
družbene dejavnosti, kontaktni osebi: Dobran Juričan in Katarina Vegel, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-142,
faks 01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 26.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: javno naročilo za izvajanje storitve
»upravljanje z Domom kulture Kamnik«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom kulture Kamnik,
Fužine 10, 1240 Kamnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: upravljanje z Domom kulture Kamnik obsega:
upravljanje z objektom in pripravo ter izvedbo programov s celovito logistično podporo.

71 / 7. 7. 2006 /

5429

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. september 2006 in/ali
31. avgust 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku 30
dni po potrjenih mesečnih računih.
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: dokazilo o vpisu dejavnosti v
sodni register oziroma dokazilo o priglašeni
dejavnosti pri pristojni davčni upravi, potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz Sodnega registra ali priglasitveni list za s.p. Potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco. Dokazila, da
ima ponudnik registrirano dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije. 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 davčnega ali drugega pristojnega državnega organa, kjer ima ponudnik
svoj sedež, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle do dneva dviga potrdila,
ki ga izda pristojni davčni urad.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da bo za
opravljanje storitve »Upravljanje z Domom
kulture Kamnik« zagotavljal strokoven in
ustrezen kader.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ocena deleža lastnih sredstev – 20
točk,
2. lastna produkcija v zadnjih treh letih
– 20 točk,
3. ocena vizije in predvidenega programa kulturne ponudbe – 20 točk,
4. delovne izkušnje vodilnih kadrov – 20
točk,
5. reference ponudnika o dosedanjih
produkcijah, koprodukcijah in izvedbah programa na področju kulture – 20 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik, št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2006 do 10.
ure.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec
s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunske zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. točko drugega
odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1. Dokazila
so natančno opisana v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok in drugo področno
zakonodajo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitve dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščena oseba.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 11. uri; Občina Sežana, Partizanska cesta 4, v prostorih male sejne sobe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Sežana

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 12. 9. 2006 in/ali 30 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Kamnik
Ob-19568/06
Ali je to naročilo vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sežana; kontaktna oseba: Bojana
Kermolj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-10-127, faks
05/73-10-123, elektronska pošta: druzbene.dejavnosti@sezana.si, internetni naslov:
www.sezana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudb/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov šolskih otrok s posebnimi potrebami in drugi prevozi v Občini
Sežana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. prvi sklop – prevoz otrok s posebnimi potrebami z vključenim spremstvom v
Osnovno šolo Kozara v Novi Gorici,
2. drugi sklop – prevoz otrok s posebnimi potrebami z vključenim spremstvom
v Center za usposabljanje invalidnih otrok
Vipava,
3. tretji sklop – jutranji dovoz in popoldanski odvoz osnovnošolskih otrok s kombijem
na relaciji Avber-Utovlje-Šepulje-Tomaj-OŠ
Dutovlje, popoldanski odvoz otrok na relaciji Dutovlje-Godnje-Vrhovlje in popoldanski
odvoz Dutovlje-Šepulje-Utovlje,
4. storitev po vseh sklopih se izvaja vsakodnevno v času trajanja šolskega pouka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 mesecev oziroma 10 mesecev
v šolskem letu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu s prvim in četrtim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.

Stran

Št. 2-06/06
Ob-19570/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brezovica, kontaktna oseba: Koprivec
Boštjan, Tržaška 390, 1351 Brezovica, Slovenija, tel. 01/360-17-74, faks 01/360-17-71,
elektronska pošta: bostjan@brezovica.si, internetni naslov: www.brezovica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi učencev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na relacijah za potrebe
prevoza učencev OŠ Brezovica, OŠ Preserje in OŠ Log-Dragomer.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: prevozi učencev v šolskem letu 2006/7 in 2007/8.
3) Obseg ali količina: prevozi učencev
v šolskem letu na različnih relacijah za OŠ
Brezovica.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2007, dobava
24. 6. 2008.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prevozi učencev v šolskem letu 2006/7 in 2007/8.
3) Obseg ali količina: prevozi učencev
v šolskem letu na različnih relacijah za OŠ
Preserje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava
24. 6. 2008.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: prevozi učencev v šolskem letu 2006/7 in 2007/8.
3) Obseg ali količina: prevozi učencev
v šolskem letu na različnih relacijah za OŠ
Log-Dragomer.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2006, dobava
24. 6. 2008.
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 v šolskem letu 2006/7 in 2007/8.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 24. 6.
2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu. Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Dokazilo: veljavno licenco za opravljanje dejavnosti prevoza oseb v cestnem
prometu,
3. izjava ponudnika, da bo v času izvajanja predmeta javnega naročila v celoti
izpolnjeval pogoje, ki jih določa Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 78/99, 97/03). Dokazilo:
izjava na obrazcu naročnika,
4. 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: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponu-
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dnikovega poslovanja. Dokazilo: izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence,
6. 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: potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
7. izjava ponudnika, da je seznanjen s
pogoji razpisa in da jih v celoti sprejema.
Dokazilo: izjava ponudnika na priloženem
obrazcu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava o plačilnem roku. Dokazilo:
obrazec naročnika,
2. izjava o ceni izvajanja storitev. Dokazilo: obrazec naročnika,
3. vsaj 5 referenc za primerljive storitve
v zadnjih treh letih oziroma v razdobju 2001
do 2003 skupaj s potrdili o dobro izvedenem javnem naročilu, z vrednostmi in letom
izvajanja storitve. Dokazilo: če so bili kupci
naročniki po tem zakonu, mora biti dokazilo
izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše
pristojni organ; če kupci niso bili naročniki
po tem zakonu, potrdilo potrdijo ti kupci na
obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Kadar to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava na obrazcu naročnika,
4. v skladu s ponudbo izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani, žigosana in
podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter opremljena z datumom ponudbe.
Dokazilo: predlog pogodbe iz razpisne dokumentacije,
5. ponudba storitev po sklopih na obrazcih naročnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam vozil s podatki o licencah za
vozila, s katerimi bo ponudnik izvajal prevoze. Dokazilo: obrazec naročnika,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja nadomestni prevoz v primeru okvare vozila oziroma odsotnosti rednega voznika. Dokazilo:
obrazec naročnika,
3. izjava ponudnika, da bo v primeru utemeljene pritožbe naročnika zamenjal voznika na konkretni relaciji. Dokazilo: obrazec
naročnika,
4. izjava ponudnika, da si je ogledal linije prevozov in da ni ovir, ki bi ovirale ali
onemogočale izvajanje prevozov učencev
v skladu s pogodbo. Dokazilo: obrazec naročnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v cestnem prometu, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.
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:
1. cena,
2. fiksnost cen.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.

Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01208-0100000771.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12.30; Brezovica, Tržaška 390, v sejni
sobi Občine Brezovica.
VI.4) Dodatne informacije: Boštjan Koprivec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Občina Brezovica
Št. 4305-50/2006
Ob-19574/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet
RS, kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-36, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: lidia.jurse@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 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača-Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne
konvencionalne proge iz smeri Trsta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
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: preveritev možnosti gradnje nove dvotirne
proge Divača-Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne
konvencionalne proge iz smeri Trsta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev.
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 so predvidena v predlogu RS o poroštvu države za obveznosti AŽP v obdobju
2006–2010.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarska družba po ZGD,
podjetnik posameznik.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: gospodarska družba po ZGD,
podjetnik posameznik.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
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.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:
Da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju 6 mesecev pred predložitvijo
ponudbe in da je ekonomsko in finančno
sposoben izvršiti ponudbo dokaže:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji predložijo obrazca BON 1 in BON
2, izdana s strani AJPES-a, od katerih BON
2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma,
ki je določen za oddajo ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnji dve poslovni leti (2004 in 2005). Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja za zadnji dve poslovni leti (namesto obrazca BON 1) in potrdila
vseh poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti v obdobju enega leta niso bili blokirani (namesto obrazca
BON 2). Potrdila bank ne smejo biti starejša
od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo
ponudbe;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo podatke iz izkaza uspeha in bilance stanja za leti 2004 in
2005, potrjene s strani pristojne izpostave
davčne uprave ter potrdilo banke, o povprečnem mesečnem stanju na transakcijskem računu za obdobje zadnjega leta pred
oddajo ponudbe;
– ponudniki s sedežem v tujini predložijo
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2
poslovnih letih ter potrdilo banke, s katerim
bodo dokazali izpolnjevanje pogojev iz točke
III. 2. te razpisne dokumentacije.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe.
Kolikor bo ponudnik za zagotovitev finančnih virov za potrebe tega javnega naročila najel kreditna sredstva, mora predložiti
izjavo banke, da je pripravljena kreditirati
ponudnika.
Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost, če izpolnjuje zahteve:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
(Dokazilo ne sme biti starejše kot 30
dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe.)
2. da je povprečni letni prihodek v zadnjih
dveh letih (2004, 2005) najmanj 0,5-kratnik
ponudbene vrednosti ene faze tistega dela
naročila (skupaj z DDV), ki ga bo izvajal;
3. da izpolnjuje pogoje za izvajanje razpisanih storitev na območju Republike Slovenije. Ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Izdelan vsaj en IDP ali PGD s področja javne železniške infrastrukture.
Dokazilo: seznam referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 10.30; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS

(Joint Venture) s področja javne železniške
infrastrukture v zadnjih treh letih in referenčne izjave naročnikov, seznam referenc
podizvajalcev s področja javne železniške
infrastrukture v zadnjih treh letih, v kolikor
jih ponudnik v ponudbi navaja in referenčne
izjave naročnikov.
B) Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih na področju javne železniške infrastrukture (JŽI):
– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki
izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o
graditvi objektov in so potrebni za izvedbo
javnega naročila vendar najmanj;
– 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja projektiranja zgornjega ustroja,
– 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja projektiranja spodnjega ustroja in
premostitvenih objektov,
– 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja projektiranja tunelov,
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja geologije in hidrologije
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja tehnologije železniškega prometa.
Vsak strokovnjak mora imeti vsaj eno
referenco s področja predmeta javnega naročila (šteje se IDP, PGD), v zadnjih treh
letih s področja JŽI.
Dokazilo: spisek strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta
javnega naročila, prikazana z referenčnim
potrdilom naročnika.
Dokazilo, da je ponudnik član Inženirske
zbornice RS, če obstaja.
III.3) Pogoji, ki so specifični za javna
naročila storitev:
– poznavanje metodologije za izdelavo
projektne dokumentacije s področja železniške infrastrukture v Sloveniji,
– poznavanje metodologije za izdelavo
projektne dokumentacije s področja železniške infrastrukture in vrednotenje projektov
kot to zahteva EU.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v železniškem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora, vrednotenje
projektov kot to zahteva EU, zakonodaja
o proračunu RS, vsa ostala zakonodaja 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 21. 8. 2006.
Cena: 17.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bi
strica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Lučka Letič, tel. 00386/1/58-91-847,
e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, faks
00386/1/58-91-841.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.slovenia.info/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-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:
– oseba javnega prava;
– drugo: turizem.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: naročilo storitev pisnega prevajanja
in lektoriranja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je naročilo storitev pisnega prevajanja in lektoriranja po
naslednjih sklopih:
1. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik in pisno prevajanje iz
angleškega v slovenski jezik,
2. sklop – lektoriranje angleškega besedila,
3. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v nemški jezik in pisno prevajanje iz
nemškega v slovenski jezik,
4. sklop – lektoriranje nemškega besedila,
5. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik in pisno prevajanje iz
italijanskega v slovenski jezik,
6. sklop – lektoriranje italijanskega besedila,
7. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v francoski jezik in pisno prevajanje iz
francoskega v slovenski jezik,
8. sklop – lektoriranje francoskega besedila,
9. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik in pisno prevajanje iz
nizozemskega v slovenski jezik,
10. sklop – lektoriranje nizozemskega
besedila,
11. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v španski jezik in pisno prevajanje iz
španskega v slovenski jezik,
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12. sklop – lektoriranje španskega besedila,
13. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v ruski jezik in pisno prevajanje iz
ruskega v slovenski jezik,
14. sklop – lektoriranje ruskega besedila,
15. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik in pisno prevajanje iz
hrvaškega v slovenski jezik,
16. sklop – lektoriranje hrvaškega besedila,
17. sklop – lektoriranje slovenskega besedila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je naročilo storitev pisnega prevajanja in lektoriranja po naslednjih sklopih:
1. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik in pisno prevajanje iz
angleškega v slovenski jezik,
2. sklop – lektoriranje angleškega besedila,
3. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v nemški jezik in pisno prevajanje iz
nemškega v slovenski jezik,
4. sklop – lektoriranje nemškega besedila,
5. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik in pisno prevajanje iz
italijanskega v slovenski jezik,
6. sklop – lektoriranje italijanskega besedila,
7. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v francoski jezik in pisno prevajanje iz
francoskega v slovenski jezik,
8. sklop – lektoriranje francoskega besedila,
9. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik in pisno prevajanje iz
nizozemskega v slovenski jezik,
10. sklop – lektoriranje nizozemskega
besedila,
11. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v španski jezik in pisno prevajanje iz
španskega v slovenski jezik,
12. sklop – lektoriranje španskega besedila,
13. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v ruski jezik in pisno prevajanje iz
ruskega v slovenski jezik,
14. sklop – lektoriranje ruskega besedila,
15. sklop – pisno prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik in pisno prevajanje iz
hrvaškega v slovenski jezik,
16. sklop – lektoriranje hrvaškega besedila,
17. sklop – lektoriranje slovenskega besedila.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila; začetek
1. 9. 2006, zaključek 31. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
prvo fazo postopka jamstva niso zahtevana. Vendar pa mora kandidat že v prvi fazi
za zavarovanje resnosti ponudbe in dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti za vsa dodeljena naročila v drugi fazi tega postop-
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ka predložiti podpisano in žigosano bianco
menico z menično izjavo in pooblastilom za
izpolnitev v višini 10% od vsakokratne vrednosti ponudbe oziroma pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je minimalno 45 dni
po prejemu računa. Avansnih plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
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:
– Kandidat mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, samostojni
podjetniki predložijo izpis iz Poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe, ki imajo
status samozaposlenega v kulturi, predložijo dokazilo o vpisu v Razvid samozaposlenih v kulturi.
– Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če se tako dovoljenje
zahteva – kandidat predloži odločbo, da ima
kandidat potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
– Kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – kandidat
predloži izjavo.
– Kandidat zaradi kaznivega dejanja
podkupovanja ni smel biti pravnomočno obsojen – kandidat predloži potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki se mora nanašati na kandidata, in ne na odgovorno osebo kandidata
(v primeru, da je kandidat pravna oseba).
Če je kandidat hkrati tudi prevajalec oziroma
lektor, predloži zahtevano potrdilo zase.
– Izjava kandidata, da zoper kandidata
ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije ali postopek,
katerega namen je prenehanje poslovanja
kandidata (v primeru, da je kandidat pravna
oseba ali s.p.) ter izjava kandidata, da ima
kandidat poravnane vse davke in prispevke,
ki jih je dolžan poravnati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ekonomsko-finančni pogoji:
– Izjava (Razpisni obrazec), da je kandidat ekonomsko in finančno sposoben izvesti
javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za posamezen sklop, če bo, poleg
vseh ostalih zahtev iz te razpisne dokumentacije, izpolnjeval tudi naslednje zahteve:
– ima zaposleno ali ima sklenjeno veljavno pogodbo z vsaj eno osebo – prevajalcem
za katerega izkaže izpolnjevanje vseh spodaj navedenih pogojev; oziroma je kandidat
to sam, oziroma
– ima zaposleno ali ima sklenjeno veljavno pogodbo z vsaj eno osebo – lektorjem,
za katerega izkaže izpolnjevanje vseh spodaj navedenih pogojev; oziroma je kandidat
to sam.

Kandidat predloži za vsako zaposleno
osebo, ki jo prijavlja, pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto prevajalca oziroma
lektorja. Za vsako osebo, ki jo prijavlja, in
s katero sodeluje preko pogodbe, predloži
kandidat to pogodbo, v kateri se izvajalec
zaveže opravljati storitve prevajanja oziroma lektoriranja za kandidata. Pogodba o
zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj do
31. 8. 2009.
Pogodba s prevajalcem oziroma lektorjem mora biti sklenjena najmanj do 31. 8.
2009.
Prijavljeni lektorji in prevajalci morajo
predložiti kratke življenjepise, iz katerih bo
razvidna njihova izobrazba, delo in izkušnje.
Prevajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Izobrazba:
najmanj
univerzitetna izobrazba iz jezika, za katerega se
prijavlja(pridobljena v Republiki Sloveniji ali
v tujini). Dokazilo: Diploma oziroma drugo
ustrezno dokazilo.
2. Delovne izkušnje:
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj področju prevajanja (do dneva objave razpisa)
Dokazila: Fotokopija delovne knjižice oziroma dokazilo o vpisu v Razvid samozaposlenih v kulturi, iz katerega bo razviden čas
trajanja statusa, oziroma fotokopije pogodb,
iz katerih bo razvidna doba delovnih izkušenj oziroma lastna izjava, iz katere bodo
izhajale delovne izkušnje.
3. Reference:
– najmanj 3 reference v zadnjih treh letih
pred objavo razpisa.
Kot 1 referenca se šteje uspešno in kvalitetno zaključeno delo, prevajanje iz slovenskega jezika v jezik, za katerega se prijavlja, in sicer v dolžini najmanj 10 avtorskih
strani teksta, zaželen je turistični tekst, v
zadnjih treh letih pred objavo razpisa (delo
je moralo biti zaključeno pred dnem objave
razpisa). Kot ena avtorska stran šteje 1.500
znakov brez presledkov. Dokazila: Razpisni
obrazec, referenčna potrdila, podpisana in
žigosana s strani naročnikov.
4. Poznavanje dela z računalniškimi
programi: Microsoft Office (Outlook, Word,
Excell) oziroma drugimi ustreznimi računalniškimi programi. Dokazilo Izjava kandidata.
Lektorji morajo izpolnjevati naslednje izkušnje:
1. Izobrazba: Končana univerzitetna izobrazba iz jezika, za katerega se prijavlja, v
državi, kjer je uradni jezik, jezik, za katerega
se prijavlja.
Dokazilo: Diploma oziroma drugo ustrezno dokazilo.
2. Delovne izkušnje:
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju lektoriranja (do dneva objave razpisa).
Dokazila: Fotokopija delovne knjižice oziroma dokazilo o vpisu v Razvid samozaposlenih v kulturi, iz katerega bo razviden čas
trajanja statusa, oziroma fotokopije pogodb,
iz katerih bo razvidna doba delovnih izkušenj oziroma lastna izjava, iz katere bodo
izhajale delovne izkušnje.
3. Reference:
– najmanj 3 reference v zadnjih treh letih pred objavo razpisa. Kot 1 referenca se
šteje uspešno in kvalitetno zaključeno delo,
lektoriranje ciljnega jezika, za katerega se
prijavlja, in sicer v dolžini najmanj 10 avtorskih strani kakršnega koli teksta v zadnjih
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treh letih pred objavo razpisa (delo je moralo
biti zaključeno pred dnem objave razpisa).
Kot ena avtorska stran šteje 1.500 znakov
brez presledkov.
Dokazilo: Referenčna potrdila, podpisana in žigosana s strani naročnikov.
4. Poznavanje dela z računalniškimi
programi: Microsoft Office (Outlook, Word,
Excell) oziroma drugimi ustreznimi računalniškimi programi.
Dokazilo: Izjava kandidata.
Vsak prevajalec in vsak lektor mora imeti
na razpolago naslednjo opremo:
– tehnična oprema: telefon, osebni računalnik,
– programska oprema: Microsoft Office (Outlook, Word, Excell) oziroma druga
ustrezna programska oprema, dostop do
interneta.
Kandidat poda izjavo o opremljenosti
prevajalca oziroma lektorja na Razpisnem
obrazcu št. 6.
Kandidat mora zagotavljati osnovni dobavni rok za prevajalce, in sicer: 5 prevajalskih strani (po 1500 znakov brez presledkov) v 24 urah od prejema posamičnega
naročnikovega naročila.
Kandidat poda izjavo o zagotavljanju
osnovnega dobavnega roka na razpisnem
obrazcu.
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: omejeni.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 16. 8. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 8.
2006 ob 11. uri; Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, peto
nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: kandidati lahko dobijo pojasnila v zvezi z izdelavo prijave ter pojasnila k razpisni dokumentaciji pri
naročniku, Slovenski turistični organizaciji,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Lučka Letič.
Upoštevale se bodo izključno pisne zahteve
za dodatno obrazložitev oziroma pojasnila.
Pisno zahtevo kandidati pošljejo na naslov
naročnika, ali po telefaksu +386/1/58-91-841.
Kandidati lahko zahtevo za dodatna pojasnila pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov
lucka.letic@slovenia.info. Odgovori bodo
poslani vsem kandidatom, ki bodo dvignili
razpisno dokumentacijo, sestanek z udeleženci pa ni predviden.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1001 Ljubljana,
e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, Slove-

Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev odkupov zemljišč in ustanovitvi služnosti za 13 mejnih prehodov – Sečovlje,
Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec,
Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje,
Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec.
Naročilo obsega: pripravo podatkov, izmere in parcelacijo, organizacijo in izvedbo
cenitev nepremičnin in škod vseh prizadetih
zemljišč, pridobitev vseh zemljišč v območju urejanja, sklepanje pogodb ter morebitnih odškodninskih sporazumov, sklepanje
pogodb o ustanovitvi služnosti, vse ostale
aktivnosti do pridobitve pravice graditi, servisiranje gradbišča v fazi gradnje za 13 mejnih
prehodov na meddržavni meji z Republiko
Hrvaško.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.00.00.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
V primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni okvir za
poznejša naročila: 8 mesecev od oddaje
naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek avgust 2006, zaključek 30. 9.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,600.000 SIT z veljavnostjo do vključno 30. 11. 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje 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 (največ 3 mesece)
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (največ 3 mesece)

nija, tel. 01/58-91-847, internetni naslov:
http://www.slovenia.info, faks 01/58-91-841.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb:
Kadarkoli v postopku. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb
oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki
so mu bile znane pred potekom tega roka,
pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo
že pred potekom rok za predložitev ponudb
oziroma prijav. Skrajni rok za vložitev revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu odločitve naročnika oziroma po prejemu dodatne
obrazložitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, tel. 01/589-19-40,
internetni naslov: http://www.slovenia.info,
faks 01/58-91-841.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Slovenska turistična organizacija
Ob-19613/06
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.
00386/1/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks 00386/1/478-18-78.
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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje storitev odkupov zemljišč
in ustanovitvi služnosti za 13 mejnih prehodov – Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica,
Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno,
Orešje, Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec, šifra: 430-128/2006, zap. št. JN:
ODZEM13MP-27/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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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;
Dokazila:
2.1. Fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil
obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (največ 3 mesece)
in
2.2. Pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, in sicer da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen (največ
3 mesece)
3. 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 izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika (največ 3 mesece)
4. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila (kolikor
ponudba presega vrednost 50 mio SIT).
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe.
Mnenje pooblaščenega revizorja mora
vsebovati informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni
pogodbi (original).
5. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti. Naročnik bo preverjal točko
E (finančna disciplina) obrazce BON 1/P.
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
(original).
6. Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Ponudnik podpiše in žigosa priložen
obrazec Soglasja v razpisni dokumentaciji
Seznam podizvajalcev podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
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7. Ponudnik mora skupaj izkazati najmanj 1 kvalitetno in pravočasno opravljeno
storitev s področja odkupov zemljišč in pridobitve služnosti, zaključeni v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe, v znesku nad
10,000.000 SIT (vključno z DDV).
Dokazila:
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov storitev 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/kov
Opomba: Pri navedbi opravljenega dela
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevala
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika!
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom
v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti, se ne bo upoštevalo pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!
Naročnik bo upošteval izključno zaključena
dela po pogodbi.
8. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za morebitno nastalo škodo skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03, 21/06
odl. US: U-I-229/03-18, 47/06 in 50/06 –
ZMVN)
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police.
Kadrovski pogoji:
9. ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev zaposlene ustrezno
usposobljene kadre;
9.1. Ponudnik mora imenovati odgovornega koordinatorja odkupov zemljišč, ki bo
vodil in koordiniral vsa razpisana dela, ki
mora biti v rednem delovnem razmerju pri
ponudniku ali pri glavni družbi (v primeru
skupne ponudbe), ima na odkupih zemljišč
3 leta delovnih izkušenj in je po izobrazbi
univ. dipl. pravnik z opravljenim državnim
pravniškim izpitom ter ima najmanj 1 ustrezno referenco opravljanja storitve iz razpisanih del nad 10,000.000 SIT z DDV
Dokazila:
9.1.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika, iz katerega so razvidne 3-letne delovne izkušnje
pri odkupih zemljišč
9.1.2. Diploma o zaključku študija
9.1.3. Potrdilo o opravljenem državnem
pravniškem izpitu
9.1.4. Lastno izjavo ponudnika (podpisano in žigosano) o rednem delovnem razmerju in delovni dobi pri ponudniku
9.1.5. Najmanj eno ustrezno referenco s
področja opravljanja del s področja odkupov
zemljišč in urejanja ZK stanja v višini nad
10,000.000 SIT z DDV v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe
9.2. Ponudnik mora imenovati najmanj
3 izvajalce pogodbenih del s področja odkupov zemljišč in urejanja ZK stanja, ki morajo biti v rednem delovnem razmerju pri
ponudniku, podizvajalcu ali pri glavni družbi
in imajo na podobnih delih 2 leti delovnih
izkušenj, imajo licenco za opravljanje poslov
posredovanja nepremičnin in so vpisani v
imenik nepremičninskih posrednikov.

Dokazila:
9.2.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
9.2.2. Licenca za opravljanje poslov posredovanja
9.2.3. Vpis v imenik nepremičninskih posrednikov
9.2.4. Lastno izjavo ponudnika (podpisano in žigosano) o rednem delovnem razmerju in delovni dobi pri ponudniku ali podizvajalcu
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-128/2006, zap.
št. JN: ODZEM13MP-27/2006.
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: 18. 8. 2006 od 9. do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 8.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, sejna soba Službe za javna naročila, 6.
nadstropje, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
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:
29. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-19662/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Polž Maribor, kontaktna oseba: Petra Veinhandl, univ.dipl.prav.,
Rapočeva ulica 13, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-86-52(50), faks 02/320-86-58,
elektronska pošta: info.polz@triera.net, internetni naslov: www.vdcpolz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 20.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/2006/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz uporabnikov VDC Polž Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop 1: Maribor – center – okolica,
– sklop 2: Ruše – Lovrenc na Pohorju,
– sklop 3: Lenart – okolica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis:
Prevozi uporabnikov se bodo vršili na
področju mesta Maribor in bližnje okolice
vsak delavnik:
– zjutraj predvidoma od 7. ure, prihod v
zavod do 9. ure,
– popoldan odhod iz zavoda ob 13. uri,
prevozi trajajo predvidoma do 15. ure.
Posebne zahteve:
– število sedežev: vozilo s kapaciteto
1+15 ali dve vozili s kapaciteto 1+8 sedežev,
– možnost prevoza enega ali dveh praznih invalidskih vozičkov (kot prtljaga),
– klima v potniškem prostoru,
– dodatno gretje v zadnjem delu vozila
(potniški prostor).
3) Obseg ali količina:
Skupno število prevoženih km na dan je
ca. 85 km.
Skupno število oseb, ki se prevažajo je
26 oseb.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis:
Prevozi uporabnikov se bodo vršili na relaciji Ruše – Smolnik – Lovrenc na Pohorju
– Selnica ob Dravi – Ruše vsak delavnik:
– zjutraj predvidoma od 7. ure, prihod v
zavod do 8.30,
– popoldan odhod iz zavoda ob 13.45,
prevozi trajajo predvidoma do 15.30.
Posebne zahteve:
– kapaciteta vozila 1+8 sedežev,
– vozilo primerno za prevoz težje gibljivih in nepokretnih oseb na vozičku – možnost postavitve dveh invalidskih vozičkov
za sedeži,
– tehnična zmogljivost vozila primerna
za strmine in višje ležeče kraje,
– klima v potniškem prostoru,
– dodatno gretje v zadnjem delu vozila
(potniški prostor).
3) Obseg ali količina:
Skupno število prevoženih km na dan je
ca. 95 km.
Skupno število oseb, ki se prevažajo je
11 oseb.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis:
Prevozi se bodo vršili na relaciji Lenart –
Sv. Trojica – Brengova – Cerkvenjak – Trotkova – Ihova – Benedički Vrh – Zg. Žerjavci
– Sr. Partinje – Partinje – Zg. Partinje – Sp.
Gasteraj – Sp. Ščavnica – Sv. Ana – Zg.
Žerjavci vsak delavnik:
– zjutraj predvidoma od 6.30, prihod v
zavod do 8.30,

– popoldan odhod iz zavoda ob 13. uri,
prevozi trajajo predvidoma do 15. ure.
Posebne zahteve:
– kapaciteta vozila 1 + 19 sedežev,
– možnost prevoza enega ali dveh praznih invalidskih vozičkov (kot prtljaga),
– tehnična zmogljivost vozila primerna
za strmine in višje ležeče kraje,
– klima v potniškem prostoru,
– dodatno gretje v zadnjem delu vozila
(potniški prostor).
3) Obseg ali količina:
Skupno število prevoženih km na dan je
ca. 200 km.
Število oseb: 30.
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, konec 28. 2.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v znesku 1,000.000 SIT (bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), ki mora veljati do 1. 12. 2006 in
izjavo ponudnika o predložitvi garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3,000.000 SIT (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), ki bo
veljala od dneva izročitve do 28. 2. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila najmanj 30 dni od prejema
računa.
Fiksna cena za obdobje enega leta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Naročnik bo priznal sposobnost in usposobljenost ponudniku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
a) da ima veljavno registracijo za opravljanje storitev, ki je predmet tega javnega
razpisa, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra;
– za samostojne podjetnike posameznike: priglasitveni list za dejavnost, katerega
predmet je to javno naročilo oziroma obrtno
dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali
obrti podobne dejavnosti;
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
b) da ima prevoznik veljavno licenco za
prevoze, ki so predmet tega naročila;
Dokazilo: – fotokopija licence, ki jo je izdal organ, pristojen za izdajo licence;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco
(ki se nanaša na pravno osebo, če je ponudnik pravna oseba), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco v zvezi z zgoraj nave-
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denim pogojem, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni,
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in da v
zadnjih pet letih za to kaznivo dejanje ni bil
pravnomočno obsojen;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ali drug postopek,
katerega namen ali posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo:
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča,
gospodarski oddelek;
– samostojni podjetniki in obrtniki predložijo potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice;
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
e) da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve, v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnane v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
Dokazilo:
– potrdilo Davčne uprave RS, davčni
urad, potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni;
f) da je ekonomsko-finančno sposoben:
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo:
– izjava ponudnika, s katero potrjuje, da
ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma oddaje ponudbe na
podlagi javnega razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do upnikov (podizvajalcev in kooperantov)
(obrazec 07.6.1.);
– rok plačila najmanj 30 dni od datuma
prejema računa.
Dokazilo:
– izjava, da zagotavlja rok plačila najmanj 30 dni od datuma prejema računa
(obrazec 07.6.2.);
– fiksna ponudbena cena eno leto od
podpisa pogodbe.
Dokazilo:
– izjava, da jamči fiksno ponudbeno
ceno najmanj eno leto od podpisa pogodbe
(obrazec 07.6.3.);
– ponudbena cena pokriva vse stroške,
ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo naročila
v skladu s ponudbo.
Dokazilo:
– izjava ponudnika, da zagotavlja da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo naročila v skladu
s ponudbo (obrazec 07.6.4.).
g) da razpolaga z zadosti tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmeta javnega naročila:
– da zagotavlja, da vsa ponujena vozila
izpolnjujejo zahteve veljavne zakonodaje.
Dokazilo:
– izjava, da vsa ponujena vozila izpolnjujejo zahteve veljavne zakonodaje (obrazec
št. 07.7.1.),
– da bo v primeru okvare vozila sposoben na lastne stroške organizirati ekvivalenten nadomestni prevoz.
Dokazilo:
– izjava o nadomestnem prevozu (obrazec št. 07.7.2.),
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– da izpolnjuje posebne zahteve glede
tehnične opremljenosti vozil za posamezne
sklope.
Dokazilo:
– izjava o tehnični opremljenosti vozil
(obrazec št. 07.7.3.).
– da zagotavlja, da bo nudil pretežno
stalnega matičnega voznika, ki ima najmanj
IV. stopnjo izobrazbe in tri leta izkušenj pri
vožnji oseb (potnikov) ter da bo naročnika
obveščal o vsaki zamenjavi voznika s vsemi
zahtevanimi podatki.
Dokazilo:
– obrazec »podatki o vozniku« z izjavo
in dokazili o stopnji izobrazbe in izkušnjah
(obrazec št. 07.7.4.)
h) da bo nezgodno zavaroval potnike, v
kolikor bo izbran kot izvajalec na tem javnem razpisu.
Dokazilo:
– izjava o nezgodnem zavarovanju potnikov (obrazec št. 07.8.).
i) da je v zadnjih treh letih izvedel dalj
časa trajajočo storitev prevoza potnikov za
najmanj enega pogodbenega partnerja
Dokazilo:
– izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
letih izvedel dalj časa trajajočo storitev prevoza potnikov za najmanj enega pogodbenega partnerja (obrazec št. 07.9.);
j) da je predložil garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT (obrazec 10.);
k) da je predložil pisno izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 3,000.000 SIT na vzorcu
te garancije (obrazec št. 11);
l) da je predložil pisno izjavo o sprejemanju pogojev razpisa (obrazec št. 07.10.);
m) da je predložil pisno izjavo o nezavajajočih podatkih (obrazec št. 07.11).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena zgoraj v točki III.2.1) v alinejah
a), b), c), d), e).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena zgoraj
v točki III.2.1) v alineji f).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedena zgoraj v točki
III.2.1) v alineji g).
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:
– najnižja ponujena cena na kilometer
(87 točk),
– vozilo in voznik na razpolago občasno
tudi med prevozi uporabnikov, to je med 9.
in 13. uro (7 točk),
– izkušnje s prevozom oseb s posebnimi
potrebami (2 točki),
– vozilo mlajše od 5 let (2 točki),
– ABS (2 točki).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-01/2006/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti vsak delovni
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dan od 8. do 12. ure na naslovu naročnika ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije na TRR naročnika št.
01100-6030307576, sklic JR-01/2006/S.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 12. 2009.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 10. uri; Varstveno delovni center Polž
Maribor, Rapočeva ulica 13, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Varstveno delovni center Polž Maribor
Št. 44/06
Ob-19674/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba: Pajtler Albina, Spodnji trg 8,
2344 Lovrenc na Pohorju, Slovenija, tel.
02/630-05-57, faks 02/630-05-60, elektronska pošta: obcina@lovrenc.si, internetni naslov: www.lovrenc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZGS, kontaktna oseba:
Darko Pristovnik, Tyrševa ulica 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-16-15, faks
02/234-16-33, elektronska pošta: darko.pristovnik@zgs.gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/zgs/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije OE
Maribor, kontaktna oseba: Darko Pristovnik,
Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/234-16-19, faks 02/234-16-33, elektronska pošta: darko.pristovnik@zgs.gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/zgs/.
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: 430-02-2006-010.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje gozdnih cest v Občini Lovrenc na Pohorju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lovrenc na Pohorju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska letna vrednost naročila je 11,5 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od prejema 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 sposobnosti: skladno z zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Skladno z razpisno dokumentaciji, in
sicer:
– potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– 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,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, oziroma, da ni prenehal poslovati, na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih od
izdaje potrdila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti,
– BON 1, BON 2 za gospodarske družbe in zaključni račun za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora zagotoviti potrebno mehanizacijo za izvajanje vseh del navedenih
v ceniku:
– 2 rovokopača, eden z udarnim kladivom,
– 3 kamione (12-15 t za prevoz razsutega materiala),
– bager goseničar (5-8 t za prevoz razsutega materiala),
– bager goseničar 18-20 t z udarnim kladivom,
– greder moči nad 110 KW,
– buldožer moči min 100 KW,
– srednji valjar,
– veliki valjar,
– dodatno še za zimsko vzdrževanje
mora ponudnik zagotoviti minimalno 5 za
zimsko vzdrževanje opremljenih strojev
moči min. 50 KW.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o gozdnih prometnicah.
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. 8. 2006.
Cena: skladno z veljavnim cenikom Zavoda za gozdove Slovenije.
Valuta: pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006 ali 37 dni
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: 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: 3. 8. 2006 ob
13. uri; Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 110-1/06
Ob-19678/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000750.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Vrba-Peračica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Vrba-Peračica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet razpisa je izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri gradnji avtocest iz RNPIAC v RS na AC A2 Karavanke – Bregana,
ki vključuje:
– AC Vrba – Peračica od km 19+000 do
km 24+820,
– AC Vrba – Peračica od km 24+820 do
km 28+780,
– AC Peračica – Lešnica od km 28+780
do km 30+300,
– priključek Lesce v km 20+475,
– priključek Radovljica v km 24+271,
– priključek Brezje v km 27+187,
– deviacije: 1-1, 1-11, 1-11a, 1-11b, 1-11c,
1-1a, 1-1b, 1-1c, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-10, 1-11d, 1-12, 1-13, 1-14, 1-14a, 1-14b,
1-15, 1-15a, 1-16, 1-17, 1-18,
– viadukti: Zgoša, Dobruša, Peračica,
Ljubno,
– podvozi: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6A,
3-7, 3-8,
– nadvoz 4-1,
– podhod 3-6,
– kineta K-3-1A,
– propusta 3-6b, 3-6c,
– podporni zid PZ_1,
– oporni zid OZ-1,

– PH ukrepi: APO-1, APO-4, PO-7,
PHO-1, PHO-2,
– predor Ljubno,
– pripadajoča meteorna kanalizacija.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,940.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih, z zneski,
letom dokončanja in seznamom državnih ali
zasebnih naročnikov,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
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IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 13/06 z
dne 10. 2. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000750.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 10.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 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.4) Dodatne informacije: postopek s
pogajanji bo dne 14. 8. 2006 ob 11. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-19680/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-32-00, faks 01/236-32-30, elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni
naslov: www.arao.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: ARAO Agencija za radioaktivne
odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-32-00, faks 01/234-32-30, elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni
naslov: www.arao.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
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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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: T-2116-6/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba meritev po programu ničelnih meritev radiološkega stanja na potencialni
lokaciji Globoko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija Globoko.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.13.1.20-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: lokacija
Globoko.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,260.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje.
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izvajalci morajo biti pooblaščeni s strani
pristojnih upravnih organov za izvajanje preiskovanja radioaktivnega onesnaženja okolja in imeti vse ustrezne certifikate merilnih
tehnik in opreme.
Izvajalci morajo imeti reference pri izvajanju podobnih nalog meritev naravnega
okolja z naravnimi in umetnimi radionuklidi.
Pod ustrezne reference štejejo reference
inštitucij ter reference posameznikov.
Izvajalci morajo razpolagati z ustrezno
merilno opremo, ki mora imeti vsa dokazila,
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certifikate, inštitucija pa mora sodelovati tudi
na interkomparacijskih meritvah.
Pri izvedbi projekta lahko izvajalec angažira tudi podizvajalce z namenom strokovne
in pravočasne izvedbe projektne naloge.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: T-2116-6/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 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: 30. 6. 2006.
ARAO Agencija za radioaktivne
odpadke
Št. 110-1/06
Ob-19682/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-32-00, faks 01/236-32-30, elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni
naslov: www.arao.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: ARAO Agencija za radioaktivne
odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-32-00, faks 01/234-32-30, elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni
naslov: www.arao.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Vložišče, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: T-2116-6/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba meritev po programu ničelnih meritev radiološkega stanja na potencialni
lokaciji Vrbina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrbina v občini Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
9 0 3.1 3.1.2 0-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: lokacija
Vrbina v Občini Krško.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje.
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izvajalci morajo biti pooblaščeni s strani
pristojnih upravnih organov za izvajanje preiskovanja radioaktivnega onesnaženja okolja in imeti vse ustrezne certifikate merilnih
tehnik in opreme.
Izvajalci morajo imeti reference pri izvajanju podobnih nalog meritev naravnega
okolja z naravnimi in umetnimi radionuklidi.
Pod ustrezne reference štejejo reference
inštitucij ter reference posameznikov.
Izvajalci morajo razpolagati z ustrezno
merilno opremo, ki mora imeti vsa dokazila,
certifikate, inštitucija pa mora sodelovati tudi
na interkomparacijskih meritvah.
Pri izvedbi projekta lahko izvajalec angažira tudi podizvajalce z namenom strokovne
in pravočasne izvedbe projektne naloge.
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.

71 / 7. 7. 2006 /

5439

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

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: T-2116-6/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
ARAO Agencija za radioaktivne
odpadke

ga naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 23/06 z
dne 3. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000040.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 13. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: postopek s
pogajanji bo dne 14. 8. 2006 ob 12. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-19683/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-53, faks
01/306-82-06, internetni naslov: www.ddceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000040.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Lenart – Maribor III. etapa ter
Lenart – Sp. Senarska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lenart – Maribor III.
etapa ter Lenart – Sp. Senarska.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– AC odsek Lenart – Maribor III. etapa
od km 5,000 do km 7,800 ter Lenart – Sp.
Senarska od km 7,800 do km 10,020,
– 12 deviacij,
– viadukta: 0806-2,6-3 ter 0806-2,6-4,
– most 0806-2,5-6,
– podvozi: 0806-3,3-21; 0806-3,3-20;
0806-2,2-11; 0806-2,3-12, 0807-1,3-1,
– pokriti vkop Močna,
– ekodukt 0807-1,4-1,
– propusti: 0806-2,3-19; 807-1,3-10;
807-1,3-22; 807-1,3-23; 807-1,3-11,
– oporni zidovi: OZ-1, OZ-2, OZ-1,
OZ-02, OZ-03,
– kamniti zložbi: KZ-02 ter KZ-01,
– PH ukrepi: PHZ 7a, PHZ 8, PHZ 9,
PHZ 10, PHO 1,
– vodnogospodarske ureditve,
– pripadajoča meteorna kanalizacija s
čistilnimi objekti,
– melioracije.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,290.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javne-
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Št. 149/2006
Ob-19684/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VDC
Murska Sobota, kontaktna oseba: Liljana Cimerman, Trstenjakova ulica 69, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/522-36-40,
faks 02/522-36-52, elektronska pošta: tajnistvo.vdcms@siol.net.
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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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in razdelitev obrokov prehrane
(malice) za VDC Murska Sobota za Enoto
VDC Murska Sobota, Enoto VDC Gornja
Radgona in Enoto VDC Lendava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Varstveno delovni center Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69 z
enotami:
– Enota VDC Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69, 9000 Murska Sobota,
– Enota VDC Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona,
– Enota VDC Lendava, Glavna ulica 73,
9220 Lendava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope, kar pomeni
eno lokacijo, več oziroma vse lokacije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna ocenjena vrednost javnega naročila je
13,236.906 SIT oziroma 55.236,63 EUR na
leto brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajajo se v dopoldanskem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji določeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom
na podračun št. 01100-6030309128 UJP
Murska Sobota in zahtevi za dvig razpisne
dokumentacije priložiti potrdilo o nakazilu
zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2006 ali 33 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2006
ob 12. uri; VDC Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69, 9000 Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
VDC Murska Sobota
Št. 110-1/06
Ob-19685/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000081.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
obnovi vozišč na avtocestah v Republiki
Sloveniji v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na avtocestah v Republiki
Sloveniji v letu 2006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole
kakovosti pri obnovi avtocest v Republiki
Sloveniji v letu 2006, ki vključuje:
– obnova vozišča na AC A2/0020 Malence – Šmarje sap; od km 3,800 do km
6,300,

– obnova vozišča na AC A1/0057 Razdrto – Senožeče; od km 0,000 do km 0,900,
– obnova vozišča na AC A1/0057 Razdrto – Senožeče; od km 1,050 do km 3,190,
– obnova vozišča na AC A1/0657 Razdrto – Senožeče; od km 1,050 do km 3,190,
– obnova vozišča na AC A1/0653 Vrhnika – Logatec; od km 1,750 do km 6,950,
– obnova asfaltnih stez na AC A1/ Cestninske postaje Log, Vrhnika, Unec, Postojna in Bazara,
– obnova betonskih stez na AC A1/ Cestninske postaje Tepanje, Vransko in Pesnica,
– obnova vozišč na HC H4/0380 Šempeter – Vrtojba; od km 0,000 do km 2,200,
– obnova vozišč na HC H2/0632 Pesnica
– Maribor; od km 0,039 do km 3,626.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 972.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
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– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: št.
33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000081.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 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 plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 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.4) Dodatne informacije: postopek s
pogajanji bo dne 24. 7. 2006 ob 11. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

ranega računa v obdobju zadnjih 6 (šestih)
mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD ali PZI za protihrupno
zaščito za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste ali regionalne ceste), v zadnjih treh
letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000362.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR, št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki
iz držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 8.333,33
SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU,
so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne
dokumentacije. V primeru, da prevzemnik
ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o
prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-19686/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljublja-

na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000362.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava PGD in PZR dokumentacije za
gradnjo protihrupne zaščite na odseku
Šmarje Sap – Grosuplje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na odseku Šmarje Sap
– Grosuplje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava PGD in PZR dokumentacije za gradnjo
protihrupne zaščite na odseku Šmarje Sap
– Grosuplje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja razviden iz projektne naloge.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,346.400 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne
organizacije ali lastno izjavo, da nima bloki-

Stran

Ob-19804/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škocjan, kontaktna oseba: Martina
Hočevar, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija, tel. 07/38-46-300 ali 07/38-46-307,
faks 07/38-46-309, elektronska pošta:
info@obcina-skocjan.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0035/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v
Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan v
šolskih letih 2006/2007 in 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje Občine Škocjan
za Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije in urnik prevozov navedene v razpisni
dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: šolski leti 2006/2007 in 2007/2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 30. 6.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v vrednosti 3,000.000 SIT za resnost
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnica bo opravljene storitve plačevala mesečno
na podlagi izstavljenih mesečnih faktur v
skladu z zakonodajo.
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 (41. in 43. člen Zakona
o javnih naročilih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– 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 poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno po
opravljenem delu, 30 dni po datumu pravilno
izstavljene fakture.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne relacije, za katere je oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov, ki ga določi skupaj z odgovorno osebo
šole;
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– da zagotavlja stalno dosegljivost preko
telefona.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu; Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok; Zakon o
varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/; Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v
cestnem prometu ter ostala področna zakonodaja.
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 31. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, na št. računa na TRR
01321-0100015410, sklic 00 71419940.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 31. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudniki s
pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7. 2006
ob 11. uri; sejna soba Občine Škocjan.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudbe se pošlje ali vloži v zapečateni
kuverti z navedbo »Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Občina Škocjan
Ob-19817/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-96-28, faks 01/477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http:/www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo
podjetja Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-96-20, faks 01/477-97-13,
elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
uvedba enotne programske rešitve (ERP)
in sistema za podporo odločanju (BIS) za
glavne in podporne procese Snaga.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.00.00-0.
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. 10. 2006, konec 1. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
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 ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik lahko posel odda podizvajalcem, vendar ne več kot 50% izvedbe posla;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
5. ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež;
6. povprečni letni promet ponudnika
(skupaj s podizvajalci) v letu 2005 je najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove
ponudbe;
7. ponudnik (in podizvajalci) v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo obrazca BON
1 ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
in je imel v letu 2005 koeficient pokritosti
kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8;
8. ponudnik (vključno s podizvajalci) je
v zadnjih 5 letih od roka za oddajo ponudb
uspešno zaključil vsaj 5 poslov kot glavni
izvajalec pri uvajanju ERP, katerih vrednost
vsakega posameznega posla je vsaj 30 mio
SIT brez DDV(podporni procesi) ter je izvedel najmanj 10 uvajanj celotne programske
rešitve (EPR) na področju komunalnih dejavnosti (predvsem iz zbiranja, odvažanja in
odlaganja odpadkov, čiščenja javnih površin,
vzdrževanja javnih sanitarij in plakatiranja),
katerih višina vsakega posla je najmanj 20
mio SIT brez DDV (glavni procesi);
9. kadri: ponudnik razpolaga z najmanj
(vključno s kadri podizvajalca):
– 10 oseb, za opravljanje strokovnega
dela, od katerih ima najmanj 6 oseb certifikat za globalno rešitev,
– 1 oseba. ki ima certifikat za administratorja baze podatkov,
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– 5 oseb, ki delajo izključno na razvoju
rešitve in imajo vsi certifikat za globalno
rešitev;
10. ponudnik podpira proces predelave
odpadkov in ostale postopke, vezane na
proces na isti ERP in BIS tehnologiji in v
okviru iste rešitve, ki jo ponuja;
11. ponudnik mora omogočiti naročniku dostop do izvorne kode ERP in BIS ter
možnost samostojne izvedbe manjših dopolnitev po prehodu v produkcijo v času
vzdrževanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 2:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 4:
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 5:
potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 6:
razvidno iz ustreznega BON obrazca, ki ne
sme biti starejši od 30 dni;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 7:
razvidno iz ustreznega BON obrazca, ki ne
sme biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 3:
razvidno iz tabele izvajalci in kadri;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 8:
razvidno iz priloge reference ponudnika;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 9:
razvidno iz obrazca izvajalci in kadri;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 10:
podpisana izjava ponudnika;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 11:
podpisana izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 2/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., št. 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova 6,
Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10. in 13.
uro, s pripisom JR S 2/06 in identifikacijske
številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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.

Sklop št. B
2) Kratek opis: kabelske glave in
spojke.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
85,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 100,000.000
SIT brez DDV; sklop A: 15,000.000 SIT brez
DDV; sklop B: 85,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2006 do 8. ure.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2006
ob 9. uri; Snaga d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, sejna soba št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-19165/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne osebe: Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad Gaal in
Damir Ćatić – za tehnični del, Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne osebe: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del, Arpad Gaal in Damir Čatić,
tel. 02/22-00-750/763 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabelski pribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: kabelski čevlji, tulci in
obesni material.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
15,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30 uro, Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del, Arpad
Gaal in Damir Ćatić, tel. 02/22-00-750/ 763
– za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 102/2213/2006
Ob-19369/06
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Martin.Hostnik@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. +386/1/474-25-54,
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. +386/1/474-25-54, faks
+386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.suhadolc@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: 123/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava opreme DV, zaščitne vrvi z
vgrajenim optičnim kablom in spojne ter
obešalne opreme za objekt: DV 2x110kV
Toplarna–Polje–Beričevo, po naslednjih
sklopih: sklop A: Vodnik, zaščitna vrv
95/55; sklop B: Zaščitna vrv OPGW kabel s priborom; sklop C: Izolacija DV,
obesni in spojni material za izolatorje in
vrvi, ozemljitve, oštevilčenje in zaznamovanje DV”.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 120 dni 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 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 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.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
Naročnik bo ponudbe za vsako tehnično
celoto (sklop) vrednotil na podlagi naslednjih meril:
1. skupna ponudbena cena (90% delež),
2. reference proizvajalca opreme (10%
delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 123/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
28. 7. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 (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. 123/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 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: 28. 7. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana C.
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: 30. 6. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 026440
Ob-19577/06
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)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 9 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava elektromateriala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Skladišče Kleče, Saveljska
cesta 1, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.14.10–0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.14.10–0.
2) Kratek opis: nabava elektromateriala.
3) Obseg ali količina: 168 artiklov po seznamu v razpisni dokumentaciji.
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: 168
artiklov po seznamu v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila je 30 dni od dneva
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 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. višina popusta na veljavne cenike,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 9 naba/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 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. 8. 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: 30. 6. 2006.
Javno podjetje
Vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del, Božidar Govedič, tel. 02/22-00-157 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Ob-19608/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
bozidar.govedic@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30 uro, Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – splošni del, Božidar
Govedič, tel. 02/22-00-157 – tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
celice 10 (20) kV za RTP Koroška vrata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– objekt.

Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.25.40-7.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 116,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 85 točk,
2. reference – 5 točk,
3. usposobljenost osebja – 4 točke,
4. garancijski rok – 4 točke,
5. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Ob-19609/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
bozidar.govedic@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Božidar Govedič; tel: 02/220-01-57 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.. kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka
Kraiger, pisarna 1/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sekundarna oprema za RTP Koroška
vrata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. –
objekt, šifra NUTS * SI002 (Podravska).
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A:
1.1 Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
2) Kratek opis: zaščita in vodenje.
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3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
98,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 6 mesecev.
Sklop št. B:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
2) Kratek opis: meritve električne energije.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 60 mesecev.
Sklop št. C:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
2) Kratek opis: meritve kakovosti električne energije.
3) Obseg in količina: ocenjena vrednost:
3,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 6 mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 111,000.000
SIT brez DDV; sklop A: 98,000.000 SIT;
sklop B: 10,000.000 SIT; sklop C: 3,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. cena
85 točk
2. reference
5 točk
3. garancijski rok
4 točke
4. rok plačila
2 točki
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 10. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred prevzemom. Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 11. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II.nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Božidar Govedič, tel. 02/220-01-57 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro Maribor javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-18916/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 02/2006.
II.5) Kratek opis: ultrazvočni aparat z
dodatno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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. 02.2006: Medias Internati-

onal d.o.o., kontaktna oseba: Robert Babnik,
Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-300, faks 01/52-02-495,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,495.454,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Jr-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10703/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 4142-525/2005
Ob-19149/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila
Ludvik, Verdijeva 10, Koper 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92,
elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za novo osnovno šolo v Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 532,359.100 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lesnina Inženiring d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Savo Fratnik, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-00, faks
01/436-21-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 504,898.047,45 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-19156/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba:
Peter Ilešič, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270, faks 01/47-85-470,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B-2006-1.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
oblačil za paznike in paznice, izdelava,
dobava oblačil, posteljnine za obsojence
in kuharskih oblačil in obutve:
1. sklop: oblačila po meri za paznike,
2. sklop: srajce za paznike,
3. sklop: vrhnja oblačila za obsojence,
4. sklop: ostala oblačila za obsojence,
5. sklop: posteljnina,
6. sklop: natikači,
7. sklop: kuharska oblačila in obutev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,000.000 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. 2020 – B – 2006 – 1:
Izdelava in dobava oblačil za paznike in paznice, izdelava, dobava oblačil, posteljnine
za obsojence in kuharskih oblačil in obutve
je bilo oddano po sklopih in sicer:
1. sklop: oblačila po meri za paznike: Kroj d.d. Ljubljana, kontaktna
oseba: Marjeta Česen Jeretina, Tržaška 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/754-42-75, faks 01/754-42-76, elektronska pošta: kroj@siol.net;
2. sklop: srajce za paznike: Labod konfekcija Novo mesto d.d., kontaktna oseba: Jelka Zupanek, Seidlova 35, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-17-462,
faks 07/39-17-449, elektronska pošta: jelka.zupanek@labod.si;
3. sklop: vrhnja oblačila za obsojence:
Ika d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba: Malik
Aleš, Tovarniška c. 24, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-58-400, faks 05/36-63-708,
elektronska pošta: Ika.ajdovščina@siol.net;
4. sklop: ostala oblačila za obsojence;
5. sklop: posteljnina: Sanolabor d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan Mohorčič,
Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-42, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: Dušan.mohorcic@sanolabor.si.
6. sklop: natikači;
7. sklop: kuharska oblačila in obutev:
Gumiks trgovsko podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Škraba Mojca, Podgorje 120,
1241 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-94-777,
faks 01/83-94-776, elektronska pošta: gumiks@siol.net;
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost pogodb:
25,269.050 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8345/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo oddano, ker naročnik ni prejel pravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Ministrstvo za promet

Ob-19158/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter

Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-01, faks 01/478-81-47,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za pitno
vodo.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za pitno vodo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-10681/06: javno naročilo ni bilo oddano.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-2/2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10681/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo oddano, ker naročnik ni prejel pravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Ministrstvo za promet
Ob-19159/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter
Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-01, faks 01/478-81-47,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za nakladanje tovora v letalo.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za nakladanje tovora v letalo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-10685/06: javno naročilo ni bilo oddano.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-4/2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10685/06 z dne 14. 4. 2006.
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Ob-19160/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 144/2006-PSP
– nakup kriptografske opreme proizvajalca
Thales.
II.5) Kratek opis: nakup kriptografske
opreme proizvajalca Thales.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,583.000 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,
– 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 144/2006-PSP:
Unitech d.o.o., kontaktna oseba: Staša Pardubsky, Vrtača 7a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/251-20-38, faks 01/421-04-38,
elektronska pošta: unitech1@unitech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 71,584.865 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 5/05-10
Ob-19161/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, kontaktna oseba: Kaluža Luka,
Prečna 2, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/726-54-01, faks 05/726-26-81, elektronska pošta: luka.kaluza@zd-po.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nabava in montaža
digitalnega radiografskega sistema, baziranega na kasetah, laserskemu tiskalniku s suho tehnologijo ter sistemu za
pregledovanje, distribucijo in shranjevanje RTG slik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– dobavni rok,
– garancijski pogoji,
– servis,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-5/2005: Interexport
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Slamič, Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-73-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,572.000 SIT;
najnižja ponudba 47,572.000 SIT, najvišja
ponudba 47,717.240 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Št. 430-219/2006-12
Ob-19162/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29122210-5, 31121000-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 115/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: električni ter hidravlični agregat za helikopter Cougar AS-532.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,750.000 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 115/2006 – PSP: AC-Sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Spruk,
Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-36-30, faks 01/534-65-65.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,948.810,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-219/2006
– 12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2.3.-1580/06
Ob-19163/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Majda Dovič, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-42-33,
faks 01/291-48-06, elektronska pošta: majda.dovic@slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
19/2006-INFO.
II.5) Kratek opis: zamenjava računalniških sistemov Unisys 2200/400 in prenos
aplikacij na strežnik ES7000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Uporabljenost standardnih orodij in
platform, ki so v uporabi na HSŽ: 50%;
2. Rok izvedbe: 20%;
3. Cena: 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19/2006-INFO: Hermes
Softlab d.d., kontaktna oseba: Andrej Kotar,
Litijska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-52-00, faks 01/586-51-55, elektronska pošta: razpisi@hermes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 98,462.160 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Vrednost: ni znana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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.7) Drugi podatki: naročnik je vključil v
postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih
ponudbe so bile predložene v predhodno
izvedenem odprtem postopku in so bile ponudbe skladne z zahtevo za izpolnjevanje
pogojev iz 42. člena ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-19179/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe in izdelki iz rib,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: mlevski izdelki in testenine,
6. sklop: pekarski in konditorski izdelki,
7. sklop: sadje in zelenjava,
8. sklop: rastlinska olja,
9. sklop: čaji, kavovine, začimbe, konzervirana zelenjava in sadje, riž, juhe in dodatki
jedem,
10. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT/leto.
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. 5/2005, 9. sklop: Era Disgro d.o.o., kontaktna oseba: Strehar Dobrila,
Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/366-44-13, faks 05/366-44-10, elektronska pošta: dobrila.strehar@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,157.755,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2005, 7., 8. in 10. sklop:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, 33-34,
faks 01/260-34-72, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,087.605,71 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5/2005, 5. sklop:
Mlinotest d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška c. 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-44-509,
faks 05/36-44-516, elektronska pošta:
jana.krasna@mlinotest.si, internetni naslov:
www.mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,211.650 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. 5/2005, 4. in 6. sklop: Mlinotest Kruh Koper d.o.o., kontaktna oseba:
prokurist Franko Perič, Ulica 15. maja št. 12,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-31-360,
faks 05/66-31-361, elektronska pošta:
info@kruhkoper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,728.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2005, 3. sklop: Mlekarna
Celeia, kontaktna oseba: Štefka Topolovec,
Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel.
03/71-33-800, faks 03/71-33-841, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si, internetni naslov: www.mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,188.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2005, 2. sklop: Delmar
d.o.o. Izola, kontaktna oseba: Herman Dodič, Industrijska c. 12, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/66-32-700, faks 05/66-32-718, elektronska pošta: komerciala@delmar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,240.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2005, 1. sklop: Celjske
mesnine d.d., kontaktna oseba: Jelka Rihter,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenije,
tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-33, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,023.000 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:
29. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 7. 2005,
Ob-30919/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

04/275-02-40, elektronska pošta: slavko.zizek@scan.si, internetni naslov: http:
www.scan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 538.000
EUR, najvišja ponudba 670.625 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; CO »Nanoznanosti in nanotehnologije (Nin)«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Institut »Jožef Stefan«

Ob-19194/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna
oseba: Božidar Peteh, Tivolska 42, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-70,
faks 01/478-54-70, elektronska pošta: ur-

siks@gov.si, internetni naslov: http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020-B-2006-2.
II.5) Kratek opis: radijske postaje TETRA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2020-B-2006-2: Radijske
postaje TETRA je bilo oddano: DAT-CON
d.o.o., Polzela, kontaktna oseba: Stane Plaskan, Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenija,
tel. 03/703-33-00, faks 03/703-33-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11,998.641
SIT, najvišja ponudba 14,827.522 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 28 z dne 17. 3.
2006, Ob-7413/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 8/06
Ob-19195/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Maja
Tišler, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-32-10, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: maja.tisler@js.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/06.
II.5) Kratek opis: transmisijski elektronski mikroskop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 538.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ponudbeno
ceno, izpolnjevanje tehničnih specifikacij,
odzivni čas servisa, kompatibilnost z obstoječo opremo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8/06: SCAN, zastopniško servisno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Slavko Žižek, Breg ob Kokri 7, 4205
Preddvor, Slovenija, tel. 04/275-02-00, faks

Stran

Št. 102/6-6006
Ob-19196/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, kontaktna oseba: Nada Radin, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-55-39, faks 01/232-29-64, elektronska pošta: Nada.Radin@gov.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: 2020-B-2006-5.
II.5) Kratek opis: dobava pripravljenih
obrokov hrane za potrebe zaprtih oseb
v ZPKZ Ljubljana, oddelka Novo mesto
in Radovljica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2020-B-2006 – 5, 1.
sklop: Oddelek Novo mesto; Eurest, d.o.o.
Slovenija, kontaktna oseba: Irena Primožič,
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-42-40, faks 01/300-42-60,
elektronska pošta: info@eurest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,890.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2020-B-2006 – 5, 2. sklop:
Oddelek Radovljica: Sodexho prehrana in
storitve, d.o.o., kontaktna oseba: Miha Muhič, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-58-00, faks 01/420-58-52,
elektronska pošta: sodeho@sodexho.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,096.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2020-B-2006-5.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 6004/2006 z dne 19. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Ob-19418/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Marinka Zadel Vidmar, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks
01/587-94-06, elektronska pošta: sjn@onkoi.si, mzadel@onko-i.si, internetni naslov:
http://www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 010/05 SJN.
II.5) Kratek opis: nakup linearnega pospeševalnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 391,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja skupna
vrednost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ponudnik ni bil izbran.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV 010/05 SJN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL: Uradni list RS, št. 31/06, z dne
24. 3. 2006, Ob-8318/06. Uradni list EU, št.
2006/S 56-058408, z dne 22. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: predmet javnega
naročila ni bil oddan, ker naročnik ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-19581/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: Mateja
Progar, Jamova cesta 2, p.p. 3422, 1115
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-68-500,
faks 01/425-06-81, elektronska pošta:
mprogar@fgg.uni-lj.si, internetni naslov:
www.fgg.uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2/06.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
hidravličnega bata ±250 kN/±200 mm-razširitev preizkuševalne opreme za dinamične preiskave konstrukcij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2/06: IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Mateja
Baš, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-88, faks 01/200-66-60,
elektronska pošta: mateja.bas@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,185.840 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12407/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Št. 52/06
Ob-19663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtci
Občine Žalec, kontaktna oseba: Kraljič Irena, Tomšičeva 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-14-71, faks 03/713-14-70, elektronska pošta: kraljic.irena@siol.net.
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: št. 35/2004.
II.5) Kratek opis: nabava materiala in
živil za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT. Valuta: letna vrednost.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1. kruh, pekovsko pecivo: Pekarna Postojna d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-15, faks 05/700-08-20, elektronska pošta: komerciala@kruhek.si, internetni
naslov: www.pekarna-postojna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,573.770 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2. slaščičarski izdelki: Pekarna Postojna d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-15, faks 05/780-08-20, elektronska pošta: komerciala@kruhek.si, internetni
naslov: www.pekarna-postojna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,007.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sadje, zelenjava, sveža:
Sadex d.o.o., kontaktna oseba: Belej Marjana, Rimska cesta 105, 3311 Šempeter v
Savinjski dolini, Slovenija, tel. 03/703-23-00,
faks 03/703-23-07, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,354.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. mleko, mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna.si, internetni naslov: www.mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,602.645 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. meso, mesni izdelki, jajca: Celjska mesnine d.d., kontaktna
oseba: Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-50, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,579.380 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. ribe: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojen,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-70, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 457.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. piščančje meso, izdelki:
Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Jože
Žunkovič, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks 02/749-01-36, elektronska pošta: joze.zunkovic@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,558.624 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9. zamrznjeni izdelki, zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.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 303.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. čaji, suho sadje: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si,
internetni naslov: www.mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 363.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11. testenine, jušne
zakuhe: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50,
faks 01/360-15-70, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net, internetni naslov:
www.pekarna-pecjak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 567.267 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sokovi, sirupi: Opoj
sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc,
Suhadole 49a, 1218 Komenda, Slovenija,
tel. 01/724-03-00, faks 01/724-03-13, elektronska pošta: nabava@nektar-natura.si,
internetni naslov: www:opoj-sokovi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 965.061 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.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9024/04.
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: 30. 6. 2006.
Vrtci Občine Žalec

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 36 z dne 7. 4. 2006,
Ob-10053/06.
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: 2. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Ob-19667/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Danilo Kodrin, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-90-00, faks
01/251-55-16.
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:
25.22.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup plastičnih vrečk za
kovance.
II.5) Kratek opis: nakup 240.000 plastičnih vrečk za kovance.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ustreznost naročnikovim dimenzijam
in zahtevam (izločilni kriterij in pogoj),
2. cena – do 60 točk,
3. dobavni rok – do 20 točk,
4. garancijski rok – do 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: AB Line d.o.o., kontaktna oseba: Lojze Hrovat, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-96-52, faks 01/283-96-53, elektronska pošta: info@ab-line.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,927.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6886/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8485/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Banka Slovenije
Ob-19668/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
kontaktna oseba: dr. Črtomir Borko, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.27.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Veterinarske fakultete, na lokacije v Ljubljani, Murski Soboti, Mariboru, Ptuju, Celju, Kranju, Novi
Gorici in Novem mestu. Naročnik je oddal javno naročilo za čas od 1. 7. 2006 do
31. 12. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,3 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Mladinska knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik,
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks 01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,139.540,87 SIT.

Stran

Ob-19669/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: mag. Zmagomir Kralj,
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.40.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup novih specialnih tovornih vozil za prevoz kadavrov.
II.5) Kratek opis: nakup 6 novih specialnih tovornih vozil za prevoz kadavrov (1
tona koristnega tovora) za potrebe Veterinarsko higienske službe, Veterinarske
fakultete Univerze v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Avto Močnik
d.o.o., Kranj, kontaktna oseba: Urška Močnik, Britof 162, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-77-17, faks 04/281-77-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,093.224,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5.4.14/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 6. 2006.
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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: 2. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Gradnje
Št. 411-70/2006
Ob-19148/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila
Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92, elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Ankaran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 387,508.400 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:
Stavbenik gradbeništvo d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Petrič, Ul. 15. maja 16, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-83-01, faks
05/663-83-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 347,496.144,24 SIT. Najnižja
ponudba 347,496.144,24 SIT / najvišja ponudba 400,685.964,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
12051/2005 z dne 28. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-19150/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovensko narodno gledališče Maribor,
kontaktna oseba: Drago Prosnik, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-61-31, faks 02/250-62-12, elektronska pošta: drago.prosnik@sng-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: akustična prenova velike dvorane SNG Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. AKU 21-3-06: Smelt
d.d., kontaktna oseba: Dušan Pensa, Pot
k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/530-58-00, faks 01/530-31-33, elektronska pošta: smelt@smelt.si, internetni
naslov: www.smelt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 161,650.000 SIT.
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V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila: Ob-9172/06 v
kazalu UL.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Slovensko narodno gledališče Maribor
Ob-19151/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: Info@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 501, 50 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-2/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba gradbeno - obrtniških in
instalacijskih del na Osnovni šoli Jožeta
Krajca Rakek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 652,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena: 65 točk;
2. reference 30 točk;
3. plačilni pogoji 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-2/2006: GPG, d.d.,
kontaktna oseba: Borut Bantan, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel.
01/547-61-30, faks 01/547-61-96, elektronska pošta: info@gpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 621,353.246,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne. Vrednost (brez DDV): 185,915.443
SIT, delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL: Ob-10747/06, stran 2902 z dne
14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Občina Cerknica
Ob-19152/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna

oseba: mag. Rajko Hovnik, Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-2-0015/2006-202.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne ceste Ravne–Šrotnek III. faza (odsek
Žaga–Šrotnek) – gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,600.000 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: Slemenšek gradbena mehanizacija in gradbena dela Marjan
Slemenšek s.p., kontaktna oseba: Marjan
Slemenšek, Lampreče 7, 2393 Črna na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-63-00,
faks 02/821-63-05, elektronska pošta: marjan.slemensek@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,884.787,22 SIT;
najnižja ponudba 36,884.787,22 SIT, najvišja ponudba 41,356.960,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 18,442.000 SIT. Delež: 50%.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-2-0015/2006-202.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12660/06.
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. 6. 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-19153/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: mag. Rajko Hovnik, Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-2-0009/2006-202.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija krožne
ceste v naselju Javornik II. faza – Gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Slemenšek gradbe-
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na mehanizacija in gradbena dela Marjan
Slemenšek s.p., kontaktna oseba: Marjan
Slemenšek, Lampreče 7, 2393 Črna na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-63-00,
faks 02/821-63-05, elektronska pošta: marjan.slemensek@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,800.101,80 SIT;
najnižja ponudba 22,800.101,80 SIT, najvišja ponudba 24,687.628,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 11,400.000 SIT. Delež: 50%.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 371-20009/2006-202.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10364/06.
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. 6. 2006.
Občina Ravne na Koroškem

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Lenart

Ob-19178/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet,
Uprava RS za pomorstvo, kontaktna oseba: Ines Hrastič Pavlič, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-21-00, elektronska pošta: ursp.box@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: poglabljanje bazena III
v koprskem pristanišču.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 119,182.650 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8336/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za pomorstvo
Ob-19193/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Srečko Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja cest na območju
Občine Lenart.
II.5) Kratek opis:
1 sklop: LC 203-460 Močna-Zg. PartinjeJakobski dol (l=230 m);
2. sklop: LC 203-183 Lormanje-VoličinaSelce-Janežovci (l=1500 m);
3. sklop: JP 705-750 Lackova ulica-slepa
del pod Lencom (l=540 m);
4. sklop: JP 705-163 Zg. Porčič-Ješovnik
(l=450);
5. sklop: JP 705-140 Zamarkova-Sp.
Partinje (l=1100 m);
6. sklop: JP 703-141 Nadbišec-Sovjak
(l=500m);
7. sklop: JP 705-300 Črmljenšak-odcep
Lešnik (l=350 m);
8. sklop: JP Šetarova-Žipo (l=480m);
9. sklop: JP 703-060 Berkova-Hum
(l=1850 m);
10. sklop: JP 705-232 Hrastovec-Grajske hiše (l=300 m);
11. sklop: JP 705-241 Vinička vas-Grušova (l= 2445 m);
12. sklop: JP 705-242 Vinička vas-Dvoršak-Kocmut (l=120 m);
13. sklop: JP 705-243 Vinička vas-Damiš
(l=210 m);
14. sklop: JP 705-095 Zg. Žerjavci-Gasteraj-Žugman (l=860 m);
15. sklop: JP 705-092 Zg. Žerjavci-Slatinšek (l=700 m);
16. sklop: JP 705-290 Dolge njive-Cvetko (l=440 m);
17. sklop: JP 703-121 Zavrh-Pod gradnom (l=235);
18. sklop: JP 705-190 Radehova-Klobučar (l=500 m);
19. sklop: nekategorizirana pot Varda-do
hiše Varda 16 (l=250 m);
20. sklop: rekonstrukcija Gubčeve ulice
in Goriške ulice v Lenartu (l=300 m).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 165,000.000 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 za oddajo gradbenih del po
odprtem postopku »gradnja cest na območju Občine Lenart« se po vseh sklopih ne
odda: javno naročilo bo ponovno izvedeno
julija 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12898/06 z dne 12. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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Št. 41405-42/2006 2004
Ob-19330/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Vincenc Holc, univ. dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-13-63, faks 02/220-13-59, elektronska pošta: vincenc.holc@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41405-42/2006.
II.5) Kratek opis: rušitev in nadomestna
izgradnja poslovnega objekta Mestne četrti »Brezje-Zrkovci-Dogoše«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-10942/06: Vitom
d.o.o., kontaktna oseba: Vinko Štefok, Pušnikova ulica 13, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/420-20-25, faks 02/420-04-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,763.154,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00058/2006 0405 Ob-19363/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293, elektronska pošta: ferdo.jehart@maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: obnova kuhinj v naslednjih sklopih gradenj:
1. sklop: OŠ Borcev za severno mejo
Maribor, Borcev za severno mejo 16, Maribor,
2. sklop: OŠ Angela Besednjaka Maribor,
Celjska ulica 11, Maribor,
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3. sklop: OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška 62, Limbuš.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,025.000 SIT (212.923,55 EVRO).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za obnovo kuhinj v osnovnih šolah
v Mestni občini Maribor v letu 2006: javno naročilo št. 41405-00058/2006 0405 FJ
(Ob-12777/06):
– za sklop 1 (obnova kuhinje v OŠ Borcev za severno mejo Maribor, Borcev za
severno mejo 16, Maribor): Gradnje Lamut d.o.o., kontaktna oseba: Peter Lamut,
Ilichova 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/421-32-30, faks 02/421-32-40;
– za sklop 2 (obnova kuhinje v OŠ Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, Maribor):
Gradbeno podjetje Radlje d.d., kontaktna
oseba: Marjan Potnik, Mariborska cesta
40, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/88-70-100, faks 02/88-70-157;
– za sklop 3 (obnova kuhinje v OŠ
Rada Robiča Limbuš, Limbuška 62, Limbuš): Gradbeništvo Štrukelj d.o.o., kontaktna oseba: Maja Štrukelj, Mariborska cesta
33, 2314 Zgornja Polskava, Slovenija, tel.
02/803-62-86, faks 02/803-55-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– za sklop 1 (obnova kuhinje v OŠ Borcev za severno mejo Maribor, Borcev za
severno mejo 16, Maribor): cena 333.146
SIT (1.390,19 EVRO);
– za sklop 2 (obnova kuhinje v OŠ Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, Maribor): cena 35,064.276,98 SIT (146.320,63
EVRO);
– za sklop 3 (obnova kuhinje v OŠ Rada
Robiča Limbuš, Limbuška 62, Limbuš): cena
4,314.971 SIT (18.006,05 EVRO).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00061/2006 0405 Ob-19365/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293, elektronska pošta: ferdo.jehart@maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: ureditev naravoslovnih učilnic v naslednjih sklopih gradenj:
1. sklop: Osnovna šola Slave Klavore,
Štrekljeva 31, Maribor,
2. sklop: Osnovna šola Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Maribor,
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3. sklop: Osnovna šola Toneta Čufarja,
Zrkovska 67, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,500.000 SIT (110.582,54 EVRO).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za ureditev naravoslovnih učilnic v
osnovnih šolah v Mestni občini Maribor v letu
2006: javno naročilo št. 41405-00061/2006
0405 FJ (Ob-13067/06):
– za sklop 1 (ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva
31, Maribor): Elektrostrojni inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Magaš, Kraljeviča
Marka ulica 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-96-80, faks 02/250-96-81;
– za sklop 2 (ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva 2, Maribor): Domstan d.o.o., kontaktna oseba: Janko Ločičnik, Koroška 48,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-68-402;
– za sklop 3 (ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska
67, Maribor): Sortima d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Ademovič, Koroška cesta 118,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12,
faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– za sklop 1 (ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva
31, Maribor): cena 8,047.935 SIT (33.583,44
EVRO);
– za sklop 2 (ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva 2, Maribor): cena 8,907.304,45 SIT
(37.169,52 EVRO);
– za sklop 3 (ureditev naravoslovne učilnice v OŠ Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska
67, Maribor): cena 7,557.447 SIT (31.536,67
EVRO).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da;
– za 1. sklop: vrednost (brez DDV):
23,087.740,83 SIT. Delež: 85% (velja za
vse tri sklope skupaj);
– za 2. sklop: izbran najugodnejši ponudnik bo dela na tem sklopu izvajal samostojno;
– za 3. sklop: izbran najugodnejši ponudnik bo dela na tem sklopu oddal podizvajalcem: vrednost (brez DDV): 23,000.833
SIT. Delež: 87,4% (velja za vse tri sklope
skupaj).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 48-49 z dne
12. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00057/2006 0405 Ob-19366/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293, elektronska pošta: ferdo.jehart@maribor.si.

II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: obnova sanitarij v naslednjih sklopih gradenj:
1. sklop: Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan, Usnjarska ulica 11, Maribor,
2. sklop: Vrtec Pobrežje, enota Mojca,
Železnikova ulica 24, Maribor,
3. sklop: Vrtec Studenci, enota Limbuš
jasli, Šolska 27, Limbuš,
4. sklop: Osnovna šola Toneta Čufarja,
Zrkovska 67, Maribor,
5. sklop: Osnovna šola Slave Klavore,
Štrekljeva 31, Maribor,
6. sklop: Osnovna šola Tabor I, Arnolda
Tovornika 21, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,000.000 SIT (242.029,71 EVRO).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za obnovo sanitarij v vrtcih in osnovnih šolah v Mestni občini Maribor v letu
2006: javno naročilo št. 41405-00057/2006
0405 FJ (Ob-12778/06):
– za sklop 1 (obnova sanitarij v Vrtcu Ivana Glinška, enota Pristan, Usnjarska ulica
11, Maribor): Gradbeništvo Štrukelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Štrukelj, Mariborska
cesta 33, 2314 Zgornja Polskava, Slovenija,
tel. 02/803-62-86, faks 02/803-55-86;
– za sklop 2 (obnova sanitarij v Vrtcu Pobrežje, enota Mojca, Železnikova ulica 24,
Maribor): Domstan d.o.o., kontaktna oseba:
Janko Ločičnik, Ob potoku 26, 3320 Selnica
ob Dravi, Slovenija, tel. 03/89-68-402;
– za sklop 3 (obnova sanitarij v Vrtcu
Studenci, enota Limbuš jasli, Šolska 27,
Limbuš): Domstan d.o.o., kontaktna oseba:
Janko Ločičnik, Ob potoku 26, 3320 Selnica
ob Dravi, Slovenija, tel. 03/89-68-402;
– za sklop 4 (obnova sanitarij v Osnovni
šoli Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Maribor):
Domstan d.o.o., kontaktna oseba: Janko Ločičnik, Ob potoku 26, 3320 Selnica ob Dravi,
Slovenija, tel. 03/89-68-402;
– za sklop 5 (obnova sanitarij v Osnovni
šoli Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor):
Domstan d.o.o., kontaktna oseba: Janko Ločičnik, Ob potoku 26, 3320 Selnica ob Dravi,
Slovenija, tel. 03/89-68-402;
– za sklop 6 (obnova sanitarij v Osnovni
šoli Tabor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor):
Domstan d.o.o., kontaktna oseba: Janko Ločičnik, Ob potoku 26, 3320 Selnica ob Dravi,
Slovenija, tel. 03/89-68-402.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– za sklop 1 (obnova sanitarij v Vrtcu
Ivana Glinška, enota Pristan, Usnjarska
ulica 11, Maribor): cena 5,044.958,37 SIT
(25.262,68 EVRO);
– za sklop 2 (obnova sanitarij v Vrtcu Pobrežje, enota Mojca, Železnikova ulica 24,
Maribor): cena 9,662.104 SIT (40.319,24
EVRO);
– za sklop 3 (obnova sanitarij v Vrtcu
Studenci, enota Limbuš jasli, Šolska 27,
Limbuš): cena 7,480.436,32 SIT (31.215,31
EVRO);
– za sklop 4 (obnova sanitarij v Osnovni
šoli Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Maribor):
cena 6,105.445,44 SIT (25.477,57 EVRO);
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– za sklop 5 (obnova sanitarij v Osnovni
šoli Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor):
cena 11,302.688 SIT (47.165,28 EVRO);
– za sklop 6 (obnova sanitarij v Osnovni
šoli Tabor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor):
cena 15,124.250 SIT (63.112,38 EVRO).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Mestna občina Maribor

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 414-04: Stavbar gradnje
d.o.o., kontaktna oseba: Miroslav Temnik,
Industrijska ul. 13, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/228-57-00, faks 02/251-99-74, elektronska pošta: stavbar@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 532,014.654,11 SIT; najnižja ponudba 532,014.654,11 SIT, najvišja ponudba
715,686.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9713/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; delno se financira iz sredstev ESRR
(Evropski sklad za regionalni razvoj).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Ruše

Ob-19390/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Odranci, kontaktna oseba: Matija Kikel,
Panonska ul. 33, 9233 Odranci, Slovenija,
tel. 02/577-34-80, faks 02/577-34-86, elektronska pošta: obcina.odranci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sprehajalna in kolesarska
steza Odranci – Lipa.
II.5) Kratek opis: gradnja kolesarske
steze.
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: ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-8332/06: Nograd d.o.o., kontaktna oseba: Novak Drago,
Hotiza, Petrova ulica 41, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-83-33, faks 02/577-14-56,
elektronska pošta: nograd@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,177.675 SIT,
najnižja ponudba: 38,061.674 SIT, najvišja
ponudba: 40,916.480 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Odranci
Ob-19392/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JKP Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna
oseba: Metka Dobovšek, Goriča vas 11a,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-11-38,
faks 01/836-11-38, elektronska pošta: metka@komunala-ribnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 50/502/502,6.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja objekta
predčiščenja in sprejem gošč iz malih ČN
na centralni čistilni napravi Ribnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,861.130 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena
do 80 točk
– plačilni rok
do 10 točk
– rok izvedbe
do 5 točk
– strokovna
priporočila / reference
do 5 točk
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Stadij d.o.o., Postojna,
kontaktna oseba: Janko Svetina, Tržaška
cesta 50a, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/721-14-20, faks 05/721-14-22, elektronska pošta: info@stadij.si, internetni naslov:
www.stadij.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 53,895.749,91 SIT / najvišja ponudba:
71,263.161,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12651/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
Ob-19580/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ruše, kontaktna oseba: Helena
Grajfoner, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, tel. 02/669-06-40 in 02/661-10-61,
faks 02/669-06-47, elektronska pošta: helena.grajfoner@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja pokritega bazena s spremljajočimi prostori – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska dela, bazenska tehnika ter ureditev
okolja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 572,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila: ponudbena cena 50%, zamik plačil 15%, reference
ponudnika 15%, garancijska doba 10%, reference odg. vodje del 10%.
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Ob-19615/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba:
Albin Pahor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-11,
faks 05/302-12-71, elektronska pošta: albin.pahor@nova-gorica.si, internetni naslov:
www.nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD F45.24.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije PrvačinaDornberk, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja ter rekonstrukcija
vodovoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 158,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena
– 80%,
2. rok izvedbe – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 354-42/2006: Primorje
d.d., kontaktna oseba: Stane Trebižan, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-00-00, faks 05/369-03-10, elektronska pošta: stanet@primorje.si, internetni
naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 192,159.983,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14160/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-19628/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: URED R2-425/1265
Črna na Koroškem: gradbena dela 1.
etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-173: Marjan Slemenšek
s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115,566.549 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19629/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: PREP R1-230 Križevci–Ljutomer–Pavlovci: Ljutomer (Ormoška cesta): gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 154,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-165: SGP Pomgrad
d.d., Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 162,282.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19630/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: REKO G1-4/1259 Mislinjski klanec: gradbena dela 2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-007: AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,943.321 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 13 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: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19631/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Sp. Brnik–Zg. Brnik: III. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 370,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-017: SCT d.d. vodilni
partner, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 353,805.845 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-017: Strabag AG, Podružnica Ljubljana – partner, Letališka 33, 1000
Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 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: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19632/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste Klančar–Podlubnik: II. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-018: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 363,002.667 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 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: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih del
za preplastitev ceste R1-213 Pudob–Babno polje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-023: SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,359.292 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-19633/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste Sostro–Besnica – sanacija plazu,
R3-645/1189.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-078: GZL Geoprojekt
d.d., Letališka 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 114,309.000 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:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19634/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za rekonstrukcijo Hotič–Log od km 7.960 do
km 8.510; faza 1 (kamnita zložba 1 in 2,
mikropilotna stena, pilotna stena, cesta),
faza 2.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 478,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-045: SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 536,809.165 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19635/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
Kartuzija–Dramlje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-057: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70,610.705 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19636/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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Ob-19637/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Vrhovo–Žužemberk, R1216/1175 od km
10,960-12,000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-035: CGP d.d. – vodilni
partner, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118,686.045 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo A-35: Rekon d.o.o. – partner,
Vir pri Stični 92, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19638/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Črnec v Veliki Polani na
R3-729/4206.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-032: SGP Pomgrad
d.d., Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,673.958 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19639/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Kubed” na cesti R1-208/1059 Aver–Gračišče
v km 6,900 – 7,200.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-040: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122,984.962 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19640/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45340000-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba pasivne zvočne zaščite ob cesti G1-1/1400 v naselju
Slovenja vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-061: Dolinka inženiring
Beltinci z.o.o., Panonska ul. 22, 9231 Beltinci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,896.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19641/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za pro-

met – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
G1-6/0339 Pivka–Ribnica od km 6.100 do
km 8.150.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-066: Primorje d.d.
– vodilni partner, Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 109,171.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 066: CPK d.d. – partner,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19642/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba del za ureditev Unec R2-212/1115 od km 0.333 do km
0.610 in Unec–Rakek R2-212/1116 od km
0.000 do km 0.066.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-059: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 84,148.617 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/2006-JN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6789/06 z dne 10. 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: 29. 6. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo
Trnovci

Št. 844/06/06
Ob-19643/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
kontaktna oseba: Franci Ramšak, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-42-00, faks 02/25-23-245, elektronska pošta: info.pf@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.pf.uni-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del pri izvedbi
investicijsko vzdrževalnih del v prostorih
knjižnice, avle, stopnišča in delu kletnih
prostorov, Pravne fakultete Univerze v
Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2006: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v prostorih knjižnice, avle, stopnišča in delu kletnih
prostorov, Pravne fakultete Univerze v Mariboru: Lipa proizvodno trgovska zadruga
z.o.o., kontaktna oseba: Sašo Horvat, Kraigherjeva ulica 19/B, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-15-60,
faks 02/729-15-71, elektronska pošta: ptzlipa.lenart@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70,980.830,10 SIT;
najnižja ponudba 70,980.830,10 SIT, najvišja ponudba 89,996.751,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10835/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta
Št. 2/06
Ob-19655/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba:
Minka Eržen, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.

361-95-50, faks 361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov:
www.medvode.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 2/06.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste Valburga – Trboje LC 251010 od km
0,620 do km 1,1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 85%,
– reference – 10%,
– rok izvedbe del – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/06: naročnik je zavrnil
vse ponudbe in zaključil postopek.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 2/06.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12653/06.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je skladno
z 77. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) zavrnil vse ponudbe in zaključil
postopek.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Občina Medvode
Ob-19676/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Trnovci, kontaktna oseba: Mirko Lovrec, Trnovci 4, 2258 Sv.
Tomaž, Slovenija, tel. 041/579-080.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.14.42.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/2006-JN.
II.5) Kratek opis: finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila z vodo
GV-V1 po tipizaciji GZS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 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 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 05/2006-jJN: Elektro
Turnšek d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Jug,
Mariborska 86, 3000 Celje, Slovenija, elektronska pošta: gasilci@turnšek.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,414.386,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Stran

Storitve
Št. 28/2006
Ob-19155/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja strojna in poslovna šola Maribor, kontaktna oseba: Branka Berglez, Zolajeva 12,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/460-51-60,
faks 02/460-51-55, elektronska pošta: Branka.berglez@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sspsmb.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje šolskih prostorov.
II.5) Kratek opis: čiščenje šolskih prostorov in okolja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti,
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/S-1/2006:
ISS Servisystem d.o.o., kontaktna oseba:
Franja Nareks, Ptujska cesta 95, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: pro
daja@si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11,618.784
SIT, najvišja ponudba 26,840.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12478/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 6. 2006.
Srednja in poslovna šola Maribor
Št. 367/06
Ob-19192/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Andrej Perko, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/580-77-92, faks +386/1/478-92-06,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni
naslov: http://www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
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Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.32.30.00–9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: AKTRP-KONTROLA-403-133/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za izvajanje kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,000.000 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. 403-1-33/2006: poslovodeči partner: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, partner
2: Geodetski zavod Celje d.o.o., kontaktna
oseba: poslovodeči partner: Doroteja Ozimič, partner 2: Dominik Bovha, poslovodeči
partner: Vinarska ulica 14, partner 2: Ulica
XIV. divizije 10, poslovodeči partner: 2000
Maribor, Partner 2: 3000 Celje, Slovenija,
tel.: poslovodeči partner: 02/228-49-52, partner 2: 03/425-67-00, faks: poslovodeči partner: 02/251-94-82, partner 2: 03/425-67-27,
elektronska pošta: poslovodeči partner: Doroteja.ozimic@guest.arnes.si, partner 2: Dominik.bovha@gz-ce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,000.000 SIT.
Valuta: 30 dni po prejemu računa, mesečni obračuni.
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: 50%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13184/06 z dne 12. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 6. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-19329/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Alenka Smrekar, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-23, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.70-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: šifra zadeve: 430-24/2006;
št. JN: 09/06 VV.
II.5) Kratek opis: obnova talnih označb
na mejnih prehodih Republike Slovenije,
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in sicer na lokacijah v okviru policijskih
uprav: Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Postojna in Slovenj
Gradec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,666.666,67 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. 09/06 VV: TAL.SI d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Čanželj, Brege 68,
8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija, tel.
+386/7/488-00-68, faks +386/7/488-00-74,
elektronska pošta: tal.si@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,947.000 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: šifra zadeve:
430-24/2006; št. JN: 09/06 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8036/06 z dne 24. 3. 2006 – objava v Uradnem listu RS; 2006/S 59-061577
z dne 25. 3. 2006 – objava v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Schengen vir.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 31/06
Ob-19359/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Šalek, kontaktna oseba: Anton Lipuš, Šalek 87, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-13-00, faks
03/898-33-63, elektronska pošta: os-salek.velenje@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: storitve čiščenja
šole.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: najugodnejši ponudnik je Hernaus d.o.o.
Velenje, Kopališka cesta 2, ki je ponudil
ceno 225,35 SIT za m2 čistilne površine.
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. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9721/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 27. 6. 2006.
Osnovna šola Šalek Velenje
Št. 41405-00054/2006 0405 Ob-19362/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293, elektronska pošta: Ferdo.jehart@maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske
in projektne dokumentacije za dograditev
šolske telovadnice in ureditev zunanjih
površin Osnovne šole Martina Konšaka,
Prekmurska 67, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT (41.729,26 EVRO).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca storitve za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za dograditev šolske
telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ
Martina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor:
javno naročilo št. 41405-00054/20060405
(Ob-12776/06): TMD Invest d.o.o., kontaktna oseba: Janez Meznarič, Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-91-00, faks 02/787-91-11, elektronska pošta: tmd@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,645.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00063/2006 0405 Ob-19367/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293, elektronska pošta: Ferdo.jehart@maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske
in projektne dokumentacije za naslednje
štiri sklope storitev:
1. sklop: Osnovna šola Toneta Čufarja,
Zrkovska 67, Maribor – naročilo izdelave
investicijske in projektne dokumentacije za
preureditev veznega trakta in mansarde v
starem delu šolske zgradbe;
2. sklop: Osnovna šola Janka Padež
nika, Iztokova 6, Maribor – naročilo izdelave investicijske in projektne dokumentacije za preureditev veznega trakta šolske
zgradbe;
3. sklop: Osnovna šola Tabor I, Arnolda
Tovornika 21, Maribor – naročilo izdelave
investicijske in projektne dokumentacije za
ureditev zunanjih površin šole;
4. sklop: Osnovna šola Borcev za severno mejo, Ulica borcev za severno mejo 16,
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Maribor – naročilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev dvigala za gibalno
ovirane učence.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT (54.248,04 EVRO)
za vse 4 sklope skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
storitve za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za posamezen sklop, in
sicer: javno naročilo št. 41405-00063/2006
0405 (Ob-13721/06):
1. sklop: Osnovna šola Toneta Čufarja,
Zrkovska 67, Maribor – naročilo izdelave
investicijske in projektne dokumentacije za
preureditev veznega trakta in mansarde v
starem delu šolske zgradbe: TMD Invest
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Meznarič,
Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/787-91-00, faks 02/787-91-11, elektronska pošta: tmd@amis.net;
2. sklop: Osnovna šola Janka Padežnika,
Iztokova 6, Maribor – naročilo izdelave investicijske in projektne dokumentacije za preureditev veznega trakta šolske zgradbe: TMD
Invest d.o.o., kontaktna oseba: Janez Meznarič, Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-91-00, faks 02/787-91-11,
elektronska pošta: tmd@amis.net;
3. sklop: Osnovna šola Tabor I, Arnolda
Tovornika 21, Maribor – naročilo izdelave
investicijske in projektne dokumentacije za
ureditev zunanjih površin šole: TMD Invest
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Meznarič,
Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/787-91-00, faks 02/787-91-11, elektronska pošta: tmd@amis.net;
4. sklop: Osnovna šola Borcev za severno mejo, Ulica borcev za severno mejo
16, Maribor – naročilo izdelave projektne
dokumentacije za ureditev dvigala za gibalno ovirane učence: TMD Invest d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Meznarič, Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-91-00, faks 02/787-91-11, elektronska pošta: tmd@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: Osnovna šola Toneta Čufarja,
Zrkovska 67, Maribor – naročilo izdelave
investicijske in projektne dokumentacije za
preureditev veznega trakta in mansarde v
starem delu šolske zgradbe: cena 6,940.000
SIT (28.960,11 EVRO);
2. sklop: Osnovna šola Janka Padežnika, Iztokova 6, Maribor – naročilo izdelave
investicijske in projektne dokumentacije za
preureditev veznega trakta šolske zgradbe:
cena 4,490.000 SIT (18.736,44 EVRO);
3. sklop: Osnovna šola Tabor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor – naročilo izdelave investicijske in projektne dokumentacije za ureditev zunanjih površin šole: cena
2,640.000 SIT (11.016,52 EVRO);
4. sklop: Osnovna šola Borcev za severno mejo, Ulica borcev za severno mejo
16, Maribor – naročilo izdelave projektne
dokumentacije za ureditev dvigala za gibalno ovirane učence: cena 1,340.000 SIT
(5.591,72 EVRO).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.

Št. naročila JN-01/06-S
Naslov: Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, SI-3000 Celje.
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano:
Pristop d.o.o., Ljubljana, v skupnem nastopu s partnerjem: PR'P odnosi z javnostmi d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva cesta
49, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
pristop@pristop.si, tel. 01/23-91-200,
internetni naslov: www.pristop.si, faks
01/23-91-210.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 38,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
35,997.000 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: da; EU – Kohezijski sklad (projekt:
Regionalni center za ravnanje z odpadki
Celje – RCERO Celje/Regional Waste Management Centre Celje – RWMC Celje, št.
projekta: CCI 2004/SI/16/C/PE/001).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Mestna občina Celje

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 51-52 z dne
19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 4/06
Ob-19603/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Milka Leskošek, tel. +386/3/426-57-00, epošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni naslov naročnika: www.celje.si.
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 strategije in orodij tržnega komuniciranja za potrebe projekta »Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje
– RCERO Celje«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Celje,
Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izdelava strategije in orodij tržnega komuniciranja za potrebe projekta »Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – RCERO Celje«.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.14.16.10-8, dodatni predmeti(-i):
74.14.16.20-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 35,997.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. Razdelanost idejne zasnove
komunikacijskega načrta
2. Reference vodje projekta za
storitve s področja okoljskega
komuniciranja v obdobju
zadnjih 5 let šteto od skrajnega
roka za oddajo ponudb
3. Reference ponudnika ali
skupine ponudnikov/konzorcija
za storitve s področja
okoljskega komuniciranja v
obdobju zadnjih 5 let šteto
od skrajnega roka za oddajo
ponudb
4. Ponudbena cena

Ponde
riranje
35%
25%

20%

Stran

Ob-19644/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevoz gotovine z oklopnim vozilom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor izvajalca za prevoz gotovine za obdobje enega leta.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122161.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 60,000.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

20%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/001/02.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu:
Ob-4915/06 z dne 24. 2. 2006.

Ponde
riranje

1. cena za redni prevoz z enim
oboroženim spremljevalcem na
relaciji PLC-trezor-PLC

36

2. cena za redni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z
dvema oboroženima osebama
na relaciji PLC-trezor-PLC

32

Stran
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Merila

Ponde
riranje

3. cena za redni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z
dvema oboroženima osebama
na relaciji PLC. trezor

21

4. cena za redni prevoz z enim
oboroženim spremljevalcem na
relaciji PLC-trezor

3

5. cena za izredni prevoz z
enim

1

6. cena za redni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema na relaciji
PLC-trezor-PLC

1

7. cena za izredni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema na relaciji
PLC-trezor-PLC

1

8. cena za izredni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z
dvema oboroženima osebama
na relaciji PLC-trezor-PLC

1

9. cena za izredni prevoz
z enim oboroženim
spremljevalcem na relaciji PLCtrezor

1

10. cena za redni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema na relaciji
PLC-trezor oboroženim
spremljevalcem na relaciji PLCtrezor-PLC

1

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 13/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu:
2006/S 039-042070 z dne 25. 2. 2006
Št. naročila: 13/S
Naslov: območje Ljubljane
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Valina
varovanje, d.o.o., Litijska cesta 45, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 30,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 30,000.000 SIT brez DDV.
Št. naročila: 13/S
Naslov: območje Maribora
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Varnost Maribor, d.d., skupaj s Sinatald, d.d.,
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 30,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 30,000.000 SIT brez DDV.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: pri poglavju
meril se je upoštevalo še merilo 11: cena za
izredni prevoz z dvema oboroženima spremljevalcema na relaciji PLC-trezor (1%) in
merilo 12: cena za izredni prevoz z dvema
oboroženima spremljevalcema in spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-trezor (1%).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-19679/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve. Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000580.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC priključka
Celje – vzhod (Ljubečna).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-19166/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12, 1420, Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 29.12.21.
II.5) Kratek opis: naprava za injektiranje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,132.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa.
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 1: Igmat d.d., kontaktna oseba: Juruj Gregorič, univ. dipl. inž. grad., Polje 351c,
1260 Ljubljana – Polje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8,521.830 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000073.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
oddalo po postopku s pogajanji skladno s
3. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1UPB1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Smit d.o.o. Nova
Gorica, kontaktna oseba: Nataša Kerševan,
Vipavska cesta 102, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 20,980.000 SIT. Najnižja
ponudba: 25,760.000 SIT brez DDV / najvišja ponudba: 26,790.400 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
20,980.000 SIT (brez DDV). Valuta: 90 dni
od dobave opreme in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

71 / 7. 7. 2006 /

5463

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

na.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:
31170000-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/06.
II.5) Kratek opis: dobava transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 20 MVA
za RTP 110/20 kV Radeče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 142,000.000 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 02/06: ETRA 33,
Energetski transformatorji d.d., kontaktna
oseba: Peter Kramar, Šlandrova 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-28-17,
faks 01/530-28-30, elektronska pošta: peter.kramar@etra33.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 147,755.600 SIT.
Najnižja ponudba: 147,755.600 SIT / najvišja ponudba: 149,972.000 SIT.
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.: 02/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 147,755.600 SIT, valuta: 60 dni po
izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
– skupna ponudbena vrednost (89% delež),
– garancijski rok (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list RS
št. 15-17/06, z dne 17. 2. 2006, Ob-3740/06
(objava) in Uradno glasilo EU št. 2006/S
33-036402, z dne 17. 2. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Št. 102/2167/2006
Ob-19371/06
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: Boštjan Barl in Robert Maruša, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: bostjan.barl@eles.si, robert. marusa@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: odprodaja demontiranega aluminija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) to je nujno potrebno zaradi skrajno
nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
IV.2) Merila za oddajo: najvišja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 109/2006: J & R
Filmeta d.o.o., kontaktna oseba: Luka Krištofelc, Opekarniška ulica 16, 1235 Radomlje, Slovenija, tel. 01/729-70-27/28, faks
01/729-70-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1 kg Al/Je 490/65 mm2
270 SIT; 1 kg Al/Je 120/70 mm2 140 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 109/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1 kg Al/Je 490/65 mm2
270 SIT; 1 kg Al/Je 120/70 mm2 140 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najvišja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-19379/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-11/2006-ident
208605.
II.5) Kratek opis: dobava NN plošč in
betonskih ohišij za TP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: NN plošče – 60,000.000 SIT,
2. sklop: betonska ohišja – 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. JN/OP-11/2006-ident
208605: Eltima d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Logar, Šlandrova 8/a, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-34, faks
01/560-21-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
1. sklop: 57,250.000 SIT,
2. sklop: 37,842.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1. sklop: 57,250.000 SIT
in 2. sklop: 37,842.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-11/2006ident 208605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10670/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 1373/06
Ob-19605/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-95,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: jav-

Stran
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Gradnje
Št. 1374/06
Ob-19604/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-95,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39/05.
II.5) Kratek opis: dobava in zamenjava
železnih jamborjev na 20 kV DV Hotavlje - Žetina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 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 39/05: Elektroservisi, d.d.,
kontaktna oseba: Marijan Premk, Dobrave
6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/580-04-32,
faks 01/580-04-22, elektronska pošta: marijan.premk@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,518.140 SIT.
Najnižja ponudba: 26,518.140 SIT / najvišja
ponudba: 26,518.140 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 3,000.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 39/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 26,518.140 SIT. Valuta: 60 dni po
izstavitvi situacije.
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:
1. skupna ponudbena vrednost: (97%
delež),
2. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika: (3% 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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 39/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi,
od tega 1 pravilna, 1 umik ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da, Uradni list RS
,št. 04/06, z dne 13. 1. 2006, Ob-37875/05
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila o oddaji
natečaja

Storitve
Ob-19376/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-01/2006-ident
203941.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov in steklenih površin (oken).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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/OP-01/2006-ident
203941: Manicom d.o.o., kontaktna oseba:
Dejan Grofelnik, Povšetova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/542-53-00, faks
01/542-22-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,441.209,90 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-01/2006ident 203941.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 17,441.209,90 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-01/2006ident 203941.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 45 z dne 28. 4. 2006, Ob-12009/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Ob-19180/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne
raziskave in študije Univerze v Mariboru,
kontaktna oseba: Izidora Vesenja Dinevski,
Krekova ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/23-55-433, faks 02/23-55-431, elektronska pošta: izidora.vesenjak@uni-mb.si,
internetni naslov: http://www.cimrs.si.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil naročnik: celovita podpora e-izobraževanju za
računalniško opismenjevanje v okviru projekta ROMB – računalniško opismenjevanje
brezposelnih oseb v Mariborski regiji.
Kategorija storitve: 1A.
II.3) Opis: celovita podpora e-izobraževanju za računalniško opismenjevanje
v okviru projekta ROMB – računalniško
opismenjevanje brezposelnih oseb v Mariborski regiji.
Številka: 1.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: Micro Team, Kirbiš in
družbeniki d.n.o., Cesta Andreja Bitenca 68,
1117 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Vrednost nagrade: 6.260 EUR.
Številka: 2.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: Nevron d.o.o., Stegne 21c,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Vrednost nagrade: 72.500 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 3.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne
3. 3. 2006, Ob-5748/06.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, ROMB – računalniško opismenjevanje
brezposelnih oseb v Mariborski regiji/; Phare
Nacionalni program »Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih« SI 0309.02;
sklic:7175103-03-02-009.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2006.
Center za interdisciplinarne
in multidisciplinarne raziskave
in študije Univerze v Mariboru

Javni razpisi
Št. 8010-3/2006-58

Ob-19364/06

Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja zaprtje javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja (objava v Uradnem listu RS,
št. 48-49 z dne 12. 5. 2006, Ob-13169/06,
zaradi porabe sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Ribnica
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Št. 316-20/2006

in književnost in španski jezik in književnost,
l) preostale subvencije šolnin do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev bodo
porazdeljene med prijavljene kandidate iz
študijskih programov, navedenih pod 3a, 3b,
3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j in 3k in sicer po
merilu iz točke 4.
Merila izbora:
V primeru, da bo skupna višina zaprošenih subvencij v okviru razpisanih študijskih
programov pod točko 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f,
3g, 3h, 3i, 3j, 3k in 3l več kot je razpisanih
sredstev, bo Komisija za študijske pomoči,
ki bo vodila postopek izbire, pri podelitvi
upoštevala boljši poprejšnji študijski uspeh
kandidata. Ta bo izračunan kot povprečje do
30. 9. 2005 doseženih ocen:
– na študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo pri kandidatih, ki
so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj v
preteklem študijskem letu,
– na študijski smeri, na podlagi katere se
je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za
katero želi pridobiti subvencijo.
V izračunu povprečne ocene se ne bodo
upoštevale prejete morebitne ocene, ki jih je
kandidat prejel do 30. 9. 2005, če so to ocene za letnik za katerega kandidira na razpis
in so hkrati del tekočega študijskega leta.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki
se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 12,369.442 SIT. Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika
predstavlja 80% njegove šolnine za tekoči
letnik študija, za katerega se prijavlja na
razpis, pri čemer ta ne more biti višja od
350.000 SIT.
Vloga poslana na ta razpis mora vsebovati:
a) izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v študijskem letu 2005/06, dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport
http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454
ali osebno med delovnim časom v Službi za
razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
b) izjavo zavoda, ki se zavezuje, da bo
v skladu s 55a. členom Kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95,
34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01,
56/02) zaposlenemu omogočil izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi,
c) uradno potrdilo fakultete ali overjeno
fotokopijo indeksa o vseh do sedaj opravljenih izpitih oziroma drugih obveznostih
na študijski smeri za katero želi kandidat
pridobiti subvencijo oziroma na študijski
smeri, na podlagi katere se je kandidat po
prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič
vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo,
č) uradno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2005/2006,
d) dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik (fotokopija pogodbe o izobraževanju,
fotokopija položnice o plačilu celotne šolnine
ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2005/06).
Finančna sredstva, ki izhajajo iz tega
razpisa bodo izplačana iz sredstev proračuna za leto 2006, PP 7153 – izobraževanje učiteljev in konta 4119 – drugi transferi
posameznikom. S prejemniki sredstev bo
sklenjena pogodba o subvencioniranju izobraževanja.

Ob-19343/06

Obvestilo
o zaključku javnega razpisa
Na podlagi navedbe 7. točke javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 31/06 z dne 24. 3.
2006, Ob-8480/06, 2. točke javnega razpisa
v Uradnem listu RS, št. 51-52/2006 z dne
19. 5. 2006, Ob-13683/06 in 5. točke razpisne
dokumentacije naročamo objavo o zaključku
javnega razpisa z naslednjo vsebino:
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za evropske zadeve in investicije, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije.
2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
info.aure@gov.si, www.gov.si/aure.
3. Vrsta in obseg javnega razpisa: javni
razpis za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih za leto 2006 v obsegu
sredstev 179,000.000 SIT.
4. Prejemniki nepovratnih sredstev:
Za prvo odpiranje vlog smo prejeli 492
vlog. Za drugo odpiranje, ki se je pričelo izvajati 1. junija 2006, smo prejeli 109
vlog. Strokovna komisija je po ocenjevanju
vlog ugotovila, da predložene vloge proporcionalno ustrezajo za porabo vseh razpisanih sredstev, zato objavljamo zaključek
razpisa.
Prejemniki nepovratnih sredstev bodo
objavljeni na spletni strani sofinancerja www.gov.si/aure oziroma ministrstva
www.gov.si/mop.
5. Datum odposlanja zahteve za objavo:
27. 6. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 302-1/2006-20

Ob-19645/06

Sprememba
Javni razpis Občine Postojna za dodelitev
ugodnejših dolgoročnih kreditov in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Postojna v
letu 2006 (Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006)
se spremeni tako, da se v I. točki »Predmet
razpisa« znesek 100,000.000 SIT nadomesti z zneskom 124,000.000 SIT.
Ostala določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena.
Občina Postojna
Št. 110-29/2006-2

Ob-19646/06

Sprememba
V javnem razpisu Občine Postojna za
dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve v
Občini Postojna v letu 2006, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
se spremeni točka objave I.1 tako, da se
glasi:
“I. Predmet razpisa so sredstva proračuna Občine Postojna v znesku 500.000 SIT,
ki se namenijo za: 1. Pospeševanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve: 500.000
SIT”.
Ostala določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena.
Občina Postojna
Št. 11010-76/2006
Ob-19419/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS

za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) ter 25. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Ur. l. RS, št. 75/94,
53/96 in 94/00) Ministrstvo za šolstvo in
šport objavlja
razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje
učiteljev, vzgojiteljev in drugih
strokovnih delavcev zaposlenih v
javnih vrtcih in šolah v študijskem letu
2005/2006
1. Predmet razpisa: razpis je namenjen
za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in drugih
strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in šolah, ki so študijskem letu 2005/06
vpisani v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega
oziroma visokošolskega strokovnega programa izrednega študija.
2. Pogoji za kandidiranje: na razpis lahko kandidira strokovni delavec zaposlen v
vzgoji in izobraževanju, ki je v študijskem
letu 2005/06 vpisan v 2., 3. ali 4. letnik
univerzitetnega oziroma visokošolskega
strokovnega programa izrednega študija za
katerega so razpisane subvencije šolnin. Z
izrednim študijem si pridobiva izobrazbo, ki
je predpisana za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v javnem vrtcu oziroma
šoli, določeno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 98/05 - UPB4) ter pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe strokovnih
delavcev. Zavod, kjer je delavec zaposlen,
mu bo omogočal izobraževanje v skladu s
svojimi možnostmi, njegova šolnina za študijsko leto 2005/06 pa v višini subvencije, ki
bi mu pripadala v skladu s tem razpisom, ni
financirana iz drugih javnih sredstev. V primeru delnega sofinanciranja iz drugih javnih
sredstev, se znesek subvencije zmanjša za
višino pridobljenih sredstev.
3. Ministrstvo za šolstvo in šport bo podelilo:
a) največ 5 subvencij šolnine za študijski
program razredni pouk,
b) največ 5 subvencij šolnine za študijski
program glasbene pedagogike oziroma študijski program inštrumenti,
c) največ 4 subvencije šolnine za študijski program matematika in …,
d) največ 4 subvencije šolnine za študijski program angleški jezik s književnostjo
in …,
e) največ 4 subvencije šolnine za študijski program angleškega jezika in književnosti, po programu izrednega diferencialnega
študija,
f) največ 6 subvencij šolnine za študijski
program tehnična vzgoja oziroma proizvodno-tehnična vzgoja in …,
g) največ 3 subvencije šolnine za študijski program fizika in tehnična vzgoja oziroma proizvodno-tehnična vzgoja in …,
h) največ 2 subvenciji šolnine za študijski
program agronomija, smer hortikultura,
i) največ 1 subvencijo šolnine za študijski
program bibliotekarstvo,
j) največ 4 subvencije šolnine za študijske programe organizacijska informatika,
organizacija in management kadrovsko-izobraževalnih sistemov, informatika v organizaciji in management,
k) največ 1 subvencija šolnine za dvopredmetni študijski program francoski jezik
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Rok za oddajo prijav je do 21. 7. 2006.
Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi
predpisanimi prilogami iz 6. točke tega razpisa morajo biti posredovane na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za
razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Prijave morajo biti posredovane v
zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom in naslovom kandidata ter vidno označbo »Ne odpiraj -Vloga na javni razpis za študijske pomoči 2005/06«. Prijava se šteje za
pravočasno, če je bila oddana priporočeno
po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav,
tj. 21. 7. 2006.
Odpiranje vlog bo potekalo 25. 7. 2006
v prostorih ministrstva in zaradi predvidenega velikega števila prijav ne bo javno.
Obravnavane bodo le pravočasno prispele
in ustrezno označene (glej 8. točko) ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločilo ministrstvo za šolstvo in šport, ki bo odločilo tudi
o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o
dodelitvi sredstev pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni od sprejete odločitve o
dodelitvi sredstev.
Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec
pogodbe, kandidati dobijo na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454 ali osebno med delovnim
časom v Službi za razvoj kadrov v šolstvu
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Ivanko Debeljak, tel. 01/478-42-28.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-3/2006-4
Ob-19360/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje za
potrebe pravosodnih organov v Republiki
Sloveniji (Pravilnik o štipendiranju, Ur. l. RS,
št. 14/95, 19/96, 83/02, 34/04, 45/04)
4 kadrovske štipendije
v šolskem letu 2006/2007, za program
univ. dipl. pravnik, VII. stopnja
zahtevnosti, in sicer:
– za 1. letnik – 1 štipendija,
– za 2. letnik – 1 štipendija,
– za 3. letnik – 1 štipendija,
– za 4. letnik – 1 štipendija.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je študent pravne fakultete v Republiki
Sloveniji;
– je državljan Republike Slovenije;
– je pri izpitih v zadnjem šolskem letu
dosegel povprečno oceno vsaj 7,5 oziroma
prav dober učni uspeh;
– se obveže, da bo po končanem študiju
sklenil delovno razmerje pri sodišču oziroma
drugem pravosodnem organu, za najmanj
toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko
razmerje.
Merila za podeljevanje štipendij so:
– učni oziroma študijski uspeh v zadnjem
šolskem letu;
– število opravljenih izpitov;
– število doseženih točk na maturi, če se
vlaga prošnja za štipendijo za prvi letnik;
– bruto dohodek na družinskega člana.
Vrstni red kandidatov, ki prosijo za dodelitev štipendije za prvi letnik, se določi tako,
da imajo prednost prosilci z boljšim učnim
uspehom zaključnega letnika srednje šole.
V primeru enakega učnega uspeha imajo
prednost prosilci z višjim številom točk, doseženih na maturi. V primeru enakega števila točk, doseženih na maturi, imajo prednost
prosilci z nižjim dohodkom na družinskega
člana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vrstni red kandidatov, ki ne prosijo za
dodelitev štipendije za prvi letnik, se določi
tako, da imajo prednost prosilci z boljšim
povprečnim študijskim uspehom v predhodnem letniku, izračunanim na dve decimalki. V primeru enakega študijskega uspeha
imajo prednost prosilci z več opravljenimi
izpiti. V primeru enakega števila opravljenih
izpitov imajo prednost prosilci z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Rok za prijavo je do vključno 30. 9.
2006.
Kandidati naj k prijavi priložijo:
– vlogo za pridobitev republiške štipendije – obrazec DZS 1,51;
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– potrdilo o številu doseženih točk na
maturi, če prosilec vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– kratek življenjepis;
– kopijo odločbe o odmeri dohodnine za
osebe, ki so prosilca dolžne preživljati po
zakonu, za predzadnje leto pred letom, v
katerem se vlaga prošnjo (za leto 2004);
– potrdilo o stalnem prebivališču;
– dokazilo oziroma izjava o bivanju izven
kraja stalnega prebivališča, če prosilec biva
izven kraja stalnega prebivališča.
Komisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila vsakega prosilca do 29. 12. 2006.
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite do vključno 30. 9. 2006 na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana, s pripisom: vloga za štipendijo v
letu 2006/2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-19386/06
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,
1215 Medvode.
3. (a) Vrsta del: izgradnja male HE Vrhovo.
(b) Kraj izvedbe: HE Vrhovo.
4. Datum izvedbe: julij–december 2006.
5. Predvideni datum zaključka izvedbe:
december 2006.
(a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 7. 2006 do
14. 7. 2006 ob delavnikih med 10. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT nakazati na
TRR: 03106-1002519638 (za razpisno dokumentacijo).
(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije: Branko Flak, univ. dipl. inž. str., tel.
01/47-49-137 in 041/704-045 ali Rok Narobe dipl. inž. str., tel. 01/47-49-146 in
041/339-341.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 8. 2006 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode (vložišče).
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 8. 2006 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu
podjetja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila: 90% po
ugotovljeni stopnji gotovosti in potrjeni mesečni situaciji, 10% po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.
9. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 1. 10. 2006 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 9. 2006.
10. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje meril 60% ponudbena cena, 10% izkušnje pri izvedbi, 20% garantirana moč in
izkoristek, 10% rok izvedbe.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena pogodbena vrednost je
28,000.000 SIT brez DDV.
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2006 za objavo dne 7. 7. 2006.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Ob-19619/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Proračuna RS za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06), 7. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št.
40/04), Programa dela ter Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za leto 2006,
na katerega je dala Vlada RS soglasje dne
13. 4. 2006, JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izbranih programov
oziroma projektov podjetniškega
usposabljanja mladih za leto 2006
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izbranih programov oziroma
projektov za izvedbo podjetniškega usposabljanja mladih (v nadaljevanju: programi oziroma projekti) za leto 2006, za ciljno skupino
mladih v starosti od 12 do 30 let.
I.1. Namen
Namen razpisa je:
– krepiti zaupanje mladih v lastne sposobnosti in znanje,
– seznaniti mlade z osnovnimi vrednotami in principi delovanja podjetniške družbe
in osnovnimi veščinami podjetništva,
– opogumiti mlade za pozitivno sprejemanje nenehnih sprememb in jih s tem
osvoboditi strahu pred njimi, ki še vedno zaznamuje generacije njihovih staršev, predvsem pa,
– jim pomagati pri spoznavanju samega
sebe in načrtovanju kariere ter,
– jih motivirati in usposobiti za aktivno
iskanje svojega mesta na trgu dela,
– jih opremiti s podjetniškimi znanji in z
znanji za pripravo poslovne ideje in poslovnega načrta.
Z izvedbo razpisa želimo zagotoviti širjenje podjetniške kulture med mladimi in spodbujati razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti različnih ciljnih skupin mladih od 12 do 30 let.
I.2. Upravičeni stroški
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije bo sofinancirala do 65%
stroškov organizacije in izvedbe posameznega programa oziroma projekta, in sicer
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samo tiste stroške, ki jih bo prijavitelj izkazal kot upravičene po finančni konstrukciji
programa oziroma projekta podjetniškega
usposabljanja mladih, in za katere bo sam
zagotovil financiranje v višini vsaj 35%, in
sicer na podlagi priznanih, upravičenih stroškov v višini 100%, vendar največ do zneska 1.800.000,00 SIT bruto z vključenim
DDV za izvedbo posameznega programa
oziroma projekta podjetniškega usposabljanja mladih.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in
tuje investicije, bo priznala stroške, ki bodo
nastali v obdobju od podpisa pogodbe dalje
do 30. 10. 2006.
V izogib dvojnemu sofinanciranju, prijavitelj ne sme uveljavljati stroškov za programske oziroma projektne aktivnosti, za katere
se je program oziroma projekt sofinanciral
iz drugih virov.
Upravičeni stroški programov oziroma
projektov podjetniškega usposabljanja mladih, ki jih JAPTI sofinancira v višini do 65%
so naslednji:
A) Stroški povezani z izvajanjem delavnic za izvedbo programa oziroma projekta v
višini do 1,440.000 SIT bruto z vključenim
DDV.
B) Stroški povezani s promocijo programa oziroma projekta na lokalni in regionalni
ravni, ki ne smejo presegati 10% stroškov
izvajanja celotnega programa oziroma projekta oziroma višine sredstev do 180.000
SIT bruto z vključenim DDV.
C) Stroški povezani z vodenjem oziroma
koordinacijo in spremljanjem programa oziroma projekta, ki ne smejo presegati 10%
stroškov izvajanja celotnega programa oziroma projekta oziroma višine sredstev do
180.000 SIT bruto z vključenim DDV.
Naročnik priznava:
AD A) Stroške povezane z izvajanjem
delavnic za izvedbo programa oziroma projekta:
– stroške dela zaposlenih,
– stroške zunanjega izvajalca,
– potne stroške,
– materialne stroške,
– stroške najema prostorov.
Naročnik zgoraj navedene stroške priznava v naslednjem obsegu:
– Pri programih oziroma projektih se za
izvedbo prizna dejansko število ur trajanja
delavnice, za pripravo na izvedbo še 2 uri in
sicer za stroške izvedbe, katere izvajalec je
prijavitelj, se prizna strošek plačila zaposlenega največ do 7.080 SIT bruto z vključenim
DDV na šolsko uro, če pa je izvajalec zunanji, se prizna strošek na podlagi upravičenih
stroškov na šolsko uro, vendar največ do
9.120 SIT bruto z vključenim DDV.
– Za izvedbo programov oziroma projektov, ki trajajo posamezni dan več kot 4
šolske ure, se priznavajo stroški za največ
10 izvedb, pri čemer se ne sofinancira tistih
programov oziroma projektov, ki trajajo posamezni dan pod 4 šolske ure.
– Za strošek organizacije posameznega
dne enodnevnega ali večdnevnega usposabljanja se prizna 10.000 SIT bruto z vključenim DDV.
– Za materialne stroške izvedbe usposabljanja se prizna do 20.000 SIT bruto z vključenim DDV, na podlagi upravičenih stroškov
in stroške za najem prostora do 30.000 SIT
bruto z vključenim DDV na dan na podlagi
upravičenih stroškov.
– Za potne stroške do 10.000 SIT bruto z
vključenim DDV, na posamezni dan.

z indikatorji Programa razvoja podjetnosti in
ustvarjalnosti mladih za vsako izvedbo posebej in na ravni celotnega programa,
– stroški evalvacije uspešnosti pro
grama,
– stroški poročanja JAPTI.
Naročnik zgoraj navedene stroške priznava v naslednjem obsegu:
– Za izvedbo vodenja oziroma koordinacije in spremljanja programa oziroma projekta se prizna strošek plačila zaposlenega
največ do 7.080 SIT bruto z vključenim DDV
na uro, če pa je izvajalec zunanji, pa se prizna strošek na podlagi upravičenih stroškov
na uro, vendar največ do 9.120 SIT bruto z
vključenim DDV.
– Za obratovalne stroške (elektrika,
ogrevanje, najem prostora, mobilni telefon
managerja zaposlenega pri prijavitelju, internet, stacionarni telefon in ostali povezani stroški) izvedbe vodenja oziroma koordinacije in spremljanja programa oziroma
projekta se priznajo stroški za elektriko,
ogrevanje do 30.000 SIT bruto z vključenim
DDV na podlagi upravičenih stroškov, stroški za najem prostora do 30.000 SIT bruto
z vključenim DDV na dan, na podlagi upravičenih stroškov, stroški za mobilni telefon
managerja in stacionarni telefon največ do
10.000 SIT bruto z vključenim DDV na mesec, na podlagi upravičenih stroškov, stroški za internet do 5.000 SIT bruto z vključenim DDV na mesec, na podlagi upravičenih
stroškov.
II. Pogoji za prijavo na razpis
Za izvedbo programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih za
ciljno skupino mladih v starosti od 12 do 30
leta v letu 2006, se na razpis lahko prijavijo
prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane pri sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti s področja razvoja
človeških virov (podjetniško svetovanje in
usposabljanje, izobraževanje);
– prijavitelji niso v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja niso bili pravnomočno
obsojeni;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije in zoper njih
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja;
– so poravnali davke in prispevke v skladu s predpisi;
– se zavežejo, da bodo že v fazi priprave
programa oziroma projekta podjetniškega
usposabljanja mladih, pa tudi pri izvajanju
programa oziroma projekta podjetniškega
usposabljanja mladih vključevali partnerje
na lokalni/regionalni ravni oziroma nacionalni ravni (Lokalni podjetniški centri, Območna obrtna zbornica, Območna gospodarska
zbornica, občine, mladinske organizacije,
Kmetijsko gozdarska zbornica in drugi relevantni partnerji), s katerim sklenejo pismo o
nameri o partnerskem sodelovanju.
Pismo o nameri je lahko eno, v primeru
če sodeluje en partner tako pri izvedbi aktivnosti kot tudi sofinanciranju;
– prijavitelj mora navesti vsaj 4 reference s področja programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih v
starosti od 12 do 30 let, v letih 2003, 2004,
2005, 2006;

AD B) Stroške povezane z izvajanjem
promocije programa oziroma projekta na lokalni in regionalni ravni:
– stroške dela zaposlenih,
– stroške zunanjega izvajalca,
– materialne stroške za izvedbo animacijskih delavnic,
– stroške najema prostorov,
– stroške predstavitve programa,
– stroške priprave tiskanih letakov.
Naročnik zgoraj navedene stroške priznava v naslednjem obsegu:
– Za izvedbo informiranja in animiranja
se prizna 5 ur, od tega štiri ure za izvedbo
in eno uro za pripravo, in sicer za stroške izvedbe, katere izvajalec bo izbran prijavitelj,
se prizna strošek plačila največ do 7.080
SIT bruto z vključenim DDV na uro, če je izvajalec zunanji, se prizna strošek na podlagi
upravičenih stroškov na uro, vendar največ
do 9.120 SIT bruto z vključenim DDV.
– Za izvedbo informiranja in animiranja,
ki traja posamezni več kot 4 šolske ure, se
prizna strošek za največ 15 izvedb za skupino, pri čemer se ne sofinancira izvedbe informiranja in animiranja, ki traja posamezni
manj kot 4 šolske ure.
– Za strošek organizacije za posamezno
izvedbo informiranja in animiranja na radiu,
TV, tiskanih in elektronskih medijih se prizna
upravičeni strošek plače zaposlenega pri
izbranem prijavitelju do višine 50.000 SIT
bruto z vključenim DDV.
– Za izvedbo informiranja in animiranja
se prizna:
– materialne stroške do 20.000 SIT
bruto z vključenim DDV na podlagi upravičenih stroškov in
– stroške za najem prostorov do
30.000 SIT bruto z vključenim DDV, na dan
na podlagi upravičenih stroškov.
Do povrnitve stroškov za izvedbo promocijskih aktivnosti so prijavitelji upravičeni
v primeru, da imena udeležencev v aktivnostih programa oziroma projekta še niso
znana.
AD C) Stroške povezane z izvajanjem
vodenja oziroma koordinacije in spremljanjem programa oziroma projekta:
– plače zaposlenih,
– stroške plače zaposlenih v instituciji, ki
pogodbeno izvaja dela za prijavitelja,
– obratovalne stroške (elektrika, najem
prostora, ogrevanje, mobilni telefon managerja zaposlenega pri prijavitelju, internet,
stacionarni telefon in ostali povezani stroški),
– potne stroške za zaposlene pri prijavitelju.
Vodenje oziroma koordinacija in spremljanje zajema naslednje stroške aktivnosti:
– stroški priprave programa oziroma projekta,
– stroški izbora udeležencev programa
oziroma projekta,
– stroški priprave in izvedbe merjenja zadovoljstva udeležencev programa oziroma
projekta (priprava evalvacijskih listov, anketnih vprašalnikov ipd. za merjene zadovoljstva udeležencev ter obdelava podatkov),
– stroški koordinacije lokalnih partnerjev
vključenih v program oziroma projekt na lokalnem in regionalnem nivoju,
– stroški pridobivanja sredstev za sofinanciranje programa oziroma projekta,
– stroški vodenja evidence vključenosti
ter analiza vključene ciljne skupine v skladu
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– prijavitelj mora zagotoviti sodelovanje
partnerjev na programih oziroma projektih,
ki imajo vsaj 4 reference v letih 2003, 2004,
2005, 2006 s področja programov oziroma
projektov podjetniškega usposabljanja mladih v starosti od 12 do 30 let;
– se zavežejo, da bodo neposredno odgovorni za izvedbo in vodenje programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja
mladih in ne bodo na projektu nastopali v
vlogi posrednika;
– se zavežejo, da bodo skupaj z sodelujočimi partnerji zagotovili nemoteno izvajanje programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih in da skupaj s
partnerji razpolagajo s trajnimi in zadostnimi finančnimi sredstvi za nemoteno izvedbo
programov oziroma projektov, podjetniškega
usposabljanja mladih (vsaj 35% celotne vrednosti programa oziroma projekta);
– imajo podpisano pismo o nameri z vsaj
enim sofinancerjem programov oziroma projektov v lokalnem/regionalnem okolju;
– se zavežejo, da bodo v posamezni program oziroma projekt podjetniškega usposabljanja vključili najmanj 68 mladih. Prijavitelj bo moral z udeleženci skleniti pogodbo,
ki zavezuje udeleženca k 80% prisotnosti
na posameznem usposabljanju programa
oziroma projekta, v katerega je vključen;
– se zavežejo, da bodo izvajali program
oziroma projekt izključno za ciljno skupino
dijakov, študentov oziroma mladih do 30
let ali pa izključno za ciljno skupino osnovnošolcev;
– se zavežejo, da bodo v ciljni skupini
dijakov in študentov in mladih do 30 let realizirali vsaj dve samozaposlitvi najkasneje
do 30. 10. 2006 ter izdelali vsaj 3 poslovne
načrte in vsaj 6 poslovnih idej, oziroma v
ciljni skupini osnovnošolcev izdelali vsaj 12
poslovnih idej.
V ciljni skupini dijakov, študentov in mladih do 30 let bodo prijavitelji izbrali 3 najboljše poslovne načrte in 3 poslovne ideje
ter v ciljni skupini osnovnošolcev 3 najboljše
poslovne ideje:
– se zavežejo, da izvedejo program oziroma projekt podjetniškega usposabljanja
mladih in izdelajo poslovni načrt ali poslovne
ideje, najkasneje do 30. 10. 2006;
– se zavežejo, da se predvidoma v mesecu septembru udeležijo organiziranega
krajšega usposabljanja za enotno izdelavo
poslovnega načrta, ideje ter za enotno promocijsko predstavitev;
– da k vlogi priložijo elektronski zapis
programov oziroma projektov podjetniškega
usposabljanja mladih na CD romu.
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi na
razpis z največ tremi projekti oziroma programi za izvedbo podjetniškega usposabljanja za ciljno skupino mladih od 12 do 30 let,
v nasprotnem primeru bo JAPTI izločil iz
obravnave vse vloge. Za vsak program oziroma projekt podjetniškega usposabljanja
mladih mora prijavitelj posredovati vlogo v
svoji pravilno označeni ovojnici v nasprotnem primeru bo JAPTI izločil iz obravnave
vse vloge, ki bi prispele s strani enega prijavitelja v eni ovojnici.
III. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago v letu 2006 znaša 34,450.000 SIT bruto
z vključenim DDV od tega: Ministrstvo za
gospodarstvo prispeva 63,09%, Ministrstvo
za šolstvo in šport 29,03% in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 7,88%.
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Na podlagi izpolnjenih pogojev in meril za
izbor se izbere najboljše ocenjene projekte
oziroma programe podjetniškega usposabljanja mladih v ciljni skupini mladih od 12
do 30 let, ki bodo maksimalno sofinancirani
v višini 1,800.000 SIT bruto z vključenim
DDV na posamezni program oziroma projekt, oziroma do porabe sredstev.
IV. Rok izvedbe: rok za izvedbo celotnega programa podjetniškega usposabljanja
in drugih projektov je najkasneje do 30. 10.
2006.
V. Merila za izbor programov oziroma
projektov
Vloge bo ocenila razpisna komisija v
skladu z naslednjimi merili:
A) Trajanje projekta oziroma programa
1

Merilo
Za vsak dan trajanja usposabljanja v okviru programa
oziroma projekta se dodeli
1 točka
Skupaj

Točke

2
3

Merilo
Za vsako dokumentirano
realizirano samozaposlitev
se dodeli 5 točk
Za vsak dokumentiran
poslovni načrt za mlade se
dodeli 2 točki
Za vsak dokumentirano
poslovno idejo za mlade se
dodeli 1 točka
Skupaj

2

4

Merilo
Za vsako predvideno samozaposlitev nad 2 samozaposlitvi za mlade se dodeli
5 točk
Za vsako predvideno
podjetniško idejo nad 6
podjetniških idej, ki jih bodo
oblikovali dijaki, študentje
in mladi do 30 let se dodeli
2 točki
Za vsako predvideno število vključenih udeležencev
nad 68 udeležencev se
dodeli 1 točka
Skupaj

30

Točke
15

10

5
30

ali
C2) Pričakovani rezultati programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja,
ki ga bo ponudnik izvedel izključno za ciljno
skupino osnovnošolcev:

1

Merilo
Za vsak predviden izdelan poslovni načrt nad 3
poslovne načrte se dodeli
5 točk

1

2

Točke
30

Točke
15

Merilo
Za vsako predvideno
podjetniško idejo nad 12
podjetniških idej, ki jih bodo
oblikovali osnovnošolci od
12 let naprej se dodeli 2
točki
Za vsako predvideno število vključenih udeležencev
nad 68 udeležencev se
dodeli 1 točka
Skupaj

Točke
10

5
30

D) Partnersko sodelovanje pri izvajanju
aktivnosti na projektu oziroma programu:

10

C1) Pričakovani rezultati programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja,
ki ga bo ponudnik izvedel izključno za ciljno
skupino dijakov, študentov in za mlade do
30 let:

1

4

10

B) Število realiziranih samozaposlitev za
mlade, poslovnih načrtov in idej za mlade v
letih 2003, 2004, 2005, 2006:

1

2

3

Merilo
Za pridobitev dveh ali več
partnerjev na lokalni/regionalni ravni, ki aktivno
sodelujejo pri izvajanju programa oziroma projekta se
za posameznega partnerja
dodeli 1 točka
Za pridobitev dveh ali več
sofinancerjev programa
oziroma projekta s strani lokalne/regionalne skupnosti
se za posameznega sofinancerja dodeli 5 točk
Za vsak drug vir sofinanciranja se dodeli 5 točk
SKUPAJ

Točke
5

25

30

Najvišje število točk A, B, C, D je 100.
JAPTI bo na podlagi meril, ki so sestavni
del tega javnega razpisa za sofinanciranje,
izbral najboljše ocenjene programe oziroma projekte podjetniškega usposabljanja,
ki bodo dosegli vsaj 40 točk, in sicer do
porabe sredstev.
Delež sofinanciranja posameznega programa podjetniškega usposabljanja oziroma
projekta bo določen na osnovi višine finančne konstrukcije projekta oziroma programa,
upravičenosti stroškov ter višine razpoložljivih sredstev.
VI. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: JAPTI, javna
agencija za podjetništvo in tuje investicije,
p.p. 3912, 1001 Ljubljana, do vključno 1. 8.
2006 (velja poštni žig do vključno 1. 8. 2006)
ali oddati v glavno pisarno javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana (WTC 8. nadstropje) do
3. 8. 2006 do 10. ure v ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis« z navedbo naslova »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov podjetniškega
usposabljanja mladih za leto 2006« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Osebno predložene vloge bomo sprejemali
na javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije vsak delovni dan do 14. ure, oziroma
najkasneje do 3. 8. 2006 do 10. ure.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
Vloge, ki bodo prispele po roku se kot
prepozne zavržejo in se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
VII. Datum odpiranja
Odpiranje vlog je javno in bo 3. 8. 2006,
ob 11. uri, v prostorih Javne agencije RS
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za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in
tuje investicije bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v roku 7 dni, bodo zavržene. Predlog
programa oziroma projekta podjetniškega
usposabljanja mladih ali njegova dopolnitev
ne more biti predmet dopolnitve vloge.
VIII. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o izboru obveščeni
pisno najkasneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog.
Skrajni rok za sklenitev pogodbe o sofinanciranju je 8 dni od prejema sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov.
Če pogodba brez opravičljivih razlogov ni
sklenjena v tem roku, sklep preneha veljati,
prijavitelju pa se posreduje sklep o zavrnitvi
sofinanciranja.
IX. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu
http://www.japti.si ali pisno na elektronskem
naslovu ana.repse@japti.si.
X. Dodatne informacije: prijavitelj lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo
vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na podlagi pisnega zaprosila na elektronskem naslovu ana.repse@japti.si ali pisno
na naslovu JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana s pripisom oziroma sklicem
na »razpis mladi«, najkasneje tri dni pred
iztekom roka za oddajo vlog, do ponedeljka
31. 7. 2006.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije

ja nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek izbire:
1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane.
2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbo o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
4. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 15 dni po izteku roka za prijavo.
5. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnin
na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poljanska
cesta 31, 1000 Ljubljana, pri Biserki Prošek,
tel. 01/471-05-13 ali Matjažu Dobravcu, tel.
01/471-05-35. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Ob-19805/06
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Nadzornega sveta Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
z dne 6. 6. 2006 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana.
II. Predmet prodaje:
Nepremičnino sestavljajo:
– opremljeni poslovni prostori v I. nadstropju, pritličju, I. kleti in II. kleti poslovne
stavbe na Poljanski cesti 31 v Ljubljani, v
skupni površini 1.652,6 m2, ki se nahajajo
na parcelah št. 200, 201, 202/1, 202/2, 203,
204, 205, 206, vse k.o. Poljansko predmestje, skupaj z idealnim deležem na skupnih
prostorih in napravah kakor tudi na funkcionalnem zemljišču in
– parkirno mesto v kletni etaži poslovnostanovanjske stavbe na Poljanski cesti v
Ljubljani, ki stoji na delih parcel št. 199, 200,
201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, k.o.
Poljansko predmestje pod oznako 250;
in se prodajajo kot celota.

Navedena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in je prosta vseh bremen.
Del pritličja poslovne stavbe v izmeri
384 m2 in I. kleti v izmeri 4 m2 so oddani
v najem za določen čas do 31. 10. 2010 z
možnostjo podaljšanja.
III. Pogoji prodaje:
1. Izhodiščna cena za nepremičnino je
990,200.000 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet DDV na opremo in davek na promet z nepremičninami.
Vse dajatve v zvezi s sklenitvijo pogodbe in
prenosom lastninske pravice nosi kupec.
2. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. Plačana varščina pa mu zapade
kot skesnina.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v
roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. V kolikor najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen in varščina
zapade v korist prodajalca.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z
izpisom iz sodnega registra.
2. Za resnost ponudbe je obveznost zainteresiranega kupca plačati varščino v višini 99,020.000 SIT na račun Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
št. 01100-6270960211 z obveznim sklicem
na št. 00 7240-2302. Izbranemu ponudniku
bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
(a) navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;
(b) ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta ter davčno
številko in številko TRR,
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni ter id. št. za DDV, matično številko in
številko TRR;
(c) overjeno pooblastilo pri notarju, v primeru, da ponudnik ponudbo poda po pooblaščencu;
(d) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
(e) dokazilo o plačani varščini;
(f) izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 31. 7. 2006,
do 11. ure na naslov: Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska
cesta 31, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – Proda-
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Ob-19337/06
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, objavlja
javni razpis
za oddajo profitnega stanovanja v
najem
I. Predmet oddaje:
– dvoinpolsobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Gregorčičev drevored 15 v Postojni, s površino
64,44 m2,
– stanovanje bo vseljivo predvidoma v
avgustu 2006 in se oddaja za dobo enega
leta z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred
vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega
razmerja najemniku vrne.
II. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec junij 2006 znaša 55.000
SIT. Najemnina je vezana na EURO in se
usklajuje mesečno z rastjo cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji.
III. Priloge k vlogi: interesenti za najem
stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
podatke o najemniku in osebah, ki bodo z
njim uporabljale stanovanje, višino ponujene
mesečne najemnine, potrdilo o državljanstvu in stalnem bivanju, potrdilo o skupnem
neto dohodku gospodinjstva v obdobju 1
leta pred razpisom ter potrdilo o izplačanih
zadnjih treh neto plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
IV. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v občini
Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine in materialno stanje vlagatelja in
njegovih družinskih članov, pri čemer imajo
prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina profitne najemnine manjši delež
v družinskem dohodku.
VI. Oddaja vloge:
Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do
vključno torka, 18. 7. 2006 do 15. ure na
naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna s pripisom (Za razpis – profitno
stanovanje). V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, v kolikor je
oddana kot priporočena dne 12. 7. 2006.
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Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne zavrnejo. Občina Postojna si pridržuje
pravico, da najemne pogodbe ne sklene z
nobenim ponudnikom.
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi
razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa za oddajo
so na voljo na naslovu Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna- Oddelek za
okolje, prostor in urbanistično načrtovanje
– pisarna 6/P.
Občina Postojna
Št. 619-02/06-1
Ob-19344/06
Občina Komen objavlja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Komen (Ur. l.
RS, št. 33/06) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 11/06)
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo
Občina Komen sofinancirala v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
se bodo izvajali na območju oziroma za območje Občine Komen, naslednjih izvajalcev:
društev, zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, gospodarskih organizacij, posameznikov kot izvajalcev javnih kulturnih projektov
in drugih pravnih oseb.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– javni in zasebni zavodi s področja kulture, s področja vzgoje in izobraževanja in
področja neprofitnih dejavnosti,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi,
ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev
javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za
kulturo,
– gospodarske organizacije, neprofitne
organizacije in druge pravne osebe na področju kulture in umetnosti.
3. Prijavitelji bodo upravičeni do sofinanciranja programov, če ob prijavi izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– če imajo sedež v Občini Komen, oziroma so izvajalci regijskega značaja, ki
programe, kateri so opredeljeni v prijavi na
razpis, izvajajo za več občin v regiji in imajo
registrirano organizacijsko enoto v Občini
Komen,
– če izkažejo nepridobitni značaj prijavljenega programa oziroma projekta,
– če imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja samo za društva),
– če so registrirani ali ustanovljeni za
opravljanje dejavnosti s področja kulture
(velja za ostale prijavitelje),
– če imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za izvedbo kulturnih programov
oziroma projektov.
4. Prijavo na javni razpis je potrebno
vložiti na predpisanih obrazcih »Razpisna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
občini Komen v letu 2006« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev prijavitelja z vsemi podatki
o vlagatelju in odgovorni osebi (predpisan
obrazec št. 2),
– vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za
območje Občine Komen (predpisan obrazec št. 3),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2006, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev,
– fotokopijo letnega poročila z bilanco
stanja in izkazom poslovnega izida za leto
2005,
– poročilo o delu v letu 2005,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2005 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Komen v
letu 2005),
– poročilo o realizaciji sofinanciranih
programov v letu 2005 in namenski porabi proračunskih sredstev v letu 2005 (če
je prijavitelj prejel proračunska sredstva v
letu 2005),
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji
in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih
prijav, fotokopije Odločbe o registraciji in fotokopije statuta ni potrebno priložiti.
5. Višina razpisanih sredstev na področju
ljubiteljske kulture okvirno znaša kot sledi:
A.) za sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu okvirno 6,200.000 SIT,
B.) za sofinanciranje kulturnih projektov
po razpisu okvirno 1,800.000 SIT.
6. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi
priloženih dokumentov, pomena izvajanja
programov za občane Občine Komen, meril in kriterijev za vrednotenje programov iz
II. poglavja Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Komen ugotavljala in predlagala strokovna
komisija za ocenjevanje in vrednotenje na
javni razpis prispelih vlog.
7. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
– sedež v občini,
– značaj regionalnega društva ali
zveze,
– ocena programa glede na pomen in
vsebino za občane in občino,
– čas trajanja programa,
– pomen delovanja in programov prijavitelja za promocijo občine,
– številčnost članov – občanov v društvu,
– sodelovanje z občino, delovanje za občino, organizacija javnih prireditev v občini,
– urejenost finančne konstrukcije programa oziroma projekta,
– udeležba na mednarodnih tekmovanjih
ter ostalih mednarodnih prireditvah,
– drug splošni družbeni pomen kot: večletni programi, pogostnost organizacije javnih kulturnih prireditev, večletno neprekinjeno članstvo, primernost programov za širši
krog občanov.
8. Prijava na javni razpis mora prispeti
priporočeno po pošti najkasneje do vključno 4. 8. 2006, do 12. ure na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijavo je

mogoče oddati tudi osebno v tajništvu občinske uprave Občine Komen.
9. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na 3 predpisanih razpisnih
obrazcih z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko: prevzame v
tajništvu Občine ali posname s spletne strani Občine Komen (www.komen.si).
10. Na prednji strani kuverte mora biti
navedeno:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
C. v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti 2006 in besedilo »Ne odpiraj«,
D. na desni strani naslov Občine Komen.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z
vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. Kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi z
razpisom: Gal Vladka, tel.: 05/731-04-50.
11. Vlagatelji bodo o izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v roku 8 dni od odpiranja
prijav. Odpiranje prijav bo predvidoma v 15
dneh po zaključku razpisa.
12. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter
višini in načinu sofinanciranja v letu 2006.
13. Komisija ne bo obravnavala prijav,
ki:
E. bodo prispele po roku javnega razpisa,
F. ne bodo vložene na predpisanih
obrazcih,
G. jih ne bo vložila upravičena oseba,
H. ne bodo opredeljevale programov, ki
bi se izvajali na področju ali za področje
Občine Komen.
Občina Komen
Št. 41401-0018/2006 0402 Ob-19368/06
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur.
l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06) in Odloka o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2005 (MUV
31/05, 10/06) Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informacijsko
– svetovalne dejavnosti za mlade v
Mestni občini Maribor v letu 2006
1. Ime in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa:
2.A sofinanciranje izvajanja in koordiniranja dejavnosti informiranja in svetovanja za
informiranje za mlade (v nadaljevanju: informiranje za mlade) v Mestni občini Maribor v
letu 2006 (info center); predmet sofinanciranja so materialni stroški neposrednega izvajanja dejavnosti informiranja za mlade.
2.B sofinanciranje izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za informiranje za
mlade (v nadaljevanju: informiranje za mlade) v Mestni občini Maribor v letu 2006 (info
točke); predmet sofinanciranja so materialni
stroški neposrednega izvajanja dejavnosti
informiranja za mlade.
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Posamezni izvajalec, ki se prijavi na razpis, je lahko izbran za sofinanciranje samo v
okviru enega predmeta razpisa (2. A ali 2. B:
kot izvajalec – koordinator ali kot izvajalec).
Prijavitelji, ki bodo oddali vlogo za predmet
razpisa 2A in ne bodo izbrani, bodo obenem
lahko kandidirali tudi za predmet razpisa 2B,
kolikor bodo to v vlogi posebej navedli.
Namen javnega razpisa je izbrati in sofinancirati izvajalca – koordinatorja (enega)
ter izvajalce informiranja in svetovanja za
mlade v Mestni občini Maribor v letu 2006
in na ta način izbranim izvajalcem omogočiti
ustreznejše pogoje za izvajanje dejavnosti
in posledično kvalitetnejše izvajanje dejavnosti, prispevati k nadaljnjemu razvoju ter
večji prepoznavnosti in dostopnosti dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v
Mestni občini Maribor.
3. Razpisni pogoji za prijavo in merila
za izbor
Splošni razpisni pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe – javni zavodi in druge organizacije, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo informacijsko dejavnost za mlade v Mestni
občini Maribor in so pridobile status upravičenca do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela v obdobju 2006
– 2008 v skupini mladinski centri ali druge
nevladne organizacije po Sklepu Urada za
mladino Ministrstva za šolstvo in šport št.
6033-39/2006/35 z dne 10. 3. 2006;
– izvajalec, ki se prijavi na ta razpis,
mora dejavnost izvajati v skladu s temeljnimi
načeli informiranja in svetovanja za mlade,
ki so opredeljena v Evropski listini o informiranju in svetovanju za mlade in publikaciji
»Informiranje in svetovanje za mlade v Sloveniji – smernice razvijanja dejavnosti«, ki
jo je izdal Urad za mladino RS, december
2003;
– po tem razpisu se lahko sofinancirajo
le programi, za katere izvajalec ne bo prejel sredstev iz drugih virov Mestne občine
Maribor;
– prijave na razpis morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, na zahtevanih obrazcih
in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami (razpisna dokumentacija).
Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih
pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave
za sofinanciranje v okviru točke 2. A predmeta razpisa (izvajalec – koordinator informativno svetovalne dejavnosti za mlade):
– status upravičenca do sofinanciranja
organizacij na področju mladinskega dela
v obdobju 2006–2008 v skupini mladinski
centri po Sklepu Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport št. 6033-39/2006/35
z dne 10. 3. 2006;
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja za mlade;
– izvajanje celovite dejavnosti informiranja za mlade (informacije za čim več področij, aktualnih za mlade); zaželena je specializacija za eno izmed področji informiranja
za mlade;
– storitve informiranja za mlade morajo
biti za uporabnike brezplačne;
– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
delovnimi prostori in opremo, ki omogočajo
dostop do informacij tudi mladim s posebnimi potrebami;
– vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo, namenjeno informiranju
za mlade;
– vlagatelj mora imeti dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki)

ske dejavnosti praviloma v dveh različnih
deležih: višji delež bodo prejeli izbrani prijavitelji, ki izvajajo osnovno informativno
dejavnost na posameznih področjih informiranja in so posebej specializirani za informiranje na enem področju informiranja;
nižji delež bodo prejeli izbrani prijavitelji, ki
izvajajo le osnovno informativno dejavnost
na posameznih področjih informiranja. Višina sofinancerskih deležev bo odvisna od
števila izbranih izvajalcev in obsega njihove
dejavnosti informiranja (osnovno informiranje, specilizacija).
Višina razpoložljivih sredstev in rok za
porabo sredstev
Za sofinanciranje po tem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006
predviden obseg sredstev v višini 7,054.500
SIT (29.438 EUR).
Po tem razpisu dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 in v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
4. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijave na razpis: prijave
morajo biti oddane v roku 20 dni od objave
razpisa.
Prijave na razpis je potrebno poslati s
priporočeno pošto (ali oddati v vložišču Mestne občine Maribor) na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor
z oznako na kuverti »ne odpiraj – prijava na
razpis – informacijsko svetovalna dejavnost
za mlade« in navedenim imenom in naslovom pošiljatelja.
Nepravilno označene in odposlane prijave (kuverte) ter po roku prispele prijave
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
5. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih
razpisa
Odpiranje v roku in pravilno posredovanih prijav na razpis, pregled prijav in pripravo predloga odločitev za sofinanciranje
bo izvedla strokovna komisija. Odločitev o
izboru izvajalcev in sofinanciranju informacijske dejavnosti v Mestni občini Maribor v
letu 2006 po tem razpisu sprejme župan na
osnovi predloga navedene komisije. Odpiranje prijav ne bo javno.
Vse aktivnosti in odločitve v zvezi z razpisom bodo izvedene v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06).
Vlagatelji prijav bodo o rezultatih razpisa
obveščeni predvidoma v roku trideset dni po
izteku razpisnega roka oziroma v roku osem
dni od odločitve župana.
V roku osem dni od prejema obvestila vlagatelji prijav lahko vložijo pritožbo na
prejeto odločitev z obrazložitvijo razlogov
za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
razpisni pogoji in merila za izbor. Prejete pritožbe bo obravnavala strokovna komisija in
pripravila tudi predlog odločitev, ki jih sprejme župan Mestne občine Maribor.
Z izbranimi izvajalci informacijsko svetovalne dejavnosti v Mestni občini Maribor v
letu 2006 bodo sklenjene pogodbe.
6. Dostopnost razpisne dokumentacije in
možnost dodatnih informacij: razpisno dokumentacijo v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na sedežu Mestne občine Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, vsak delovni dan
med 8. in 15. uro (tajništvo oddelka soba
III-357), celoten razpis z razpisno dokumentacijo je dosegljiv tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor www.maribor.si. Do-

ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran
z zbirko podatkov, namenjenih dejavnosti
informiranja mladih ter povezave z drugimi
izvajalci;
– vlagatelj mora razpolagati z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja za mlade;
– vlagatelj mora imeti izdelan plan nalog
in aktivnosti, ki jih bo izvajal za namen koordinacije dejavnosti z izvajalci informativno
svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni
občini Maribor in širše (druge lokalne skupnosti, Urad za mladino, mednarodne povezave in drugo);
– prednost pri izbiri bodo imeli vlagatelji, ki bodo imeli soglasje večine izvajalcev
informativne dejavnosti za mlade v Mestni
občini Maribor za izvajanje vloge koordinatorja v mestni občini.
Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih
pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave
za izbor in sofinanciranje v okviru točke 2.
B predmeta razpisa (izvajalec informativno
– svetovalne dejavnosti):
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja za mlade;
– izvajanje osnovnega informiranja za
čim več področij, aktualnih za mlade; zaželena je specializacija za eno izmed področji
informiranja za mlade;
– storitve informiranja in svetovanja za
mlade morajo biti za uporabnike brezplačne;
– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
delovnimi prostori in opremo, ki omogočajo
dostop do informacij tudi mladim s posebnimi potrebami;
– vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo, namenjeno informiranju
in svetovanju za mlade;
– vlagatelj mora imeti dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki)
ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran
z zbirko podatkov, namenjenih dejavnosti
informiranja mladih ter povezave z drugimi
izvajalci;
– vlagatelj mora razpolagati z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade.
Merila za sofinanciranje
Merila za sofinanciranje izvajalca – koordinatorja informacijske dejavnosti (predmet razpisa 2. A): izbran in sofinanciran bo
vlagatelj prijave, ki bo izpolnjeval splošne
razpisne pogoje, v večjem obsegu presegal
minimalne dodatne razpisne pogoje za prijavo v okviru predmeta razpisa 2. A (minimalni
obseg je določen v razpisni dokumentaciji)
ter izpolnjeval vsa ostala določila razpisa.
Merila za sofinanciranje izvajalca informacijske dejavnosti za mlade (predmet razpisa 2. B):
Sredstva bodo dodeljena vsem vlagateljem prijav za sofinanciranje programa izvajalca informacijske dejavnosti za mlade, ki
bodo izpolnjevali splošne razpisne pogoje,
vsaj v minimalnem obsegu dodatne razpisne pogoje za prijavo v okviru predmeta
razpisa 2. B (minimalni obseg je določen v
razpisni dokumentaciji) ter v celoti vsa druga
določila razpisa.
Izbranemu izvajalcu – koordinatorju informacijsko svetovalne dejavnosti bodo podeljena sredstva v višini največ 30% vseh
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje informacijske dejavnosti za mlade v okviru
tega razpisa.
Preostala razpoložljiva sredstva bodo
dodeljena izbranim izvajalcem informacij-
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datne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani lahko prejmejo na istem naslovu
od 17. 7. 2006 dalje (Bergoč Zdenka, soba
351, tel. 22-01-298 ali 22-01-292).
Mestna občina Maribor
Št. 410-297/2006
Ob-19404/06
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta občine Postojna o potrditvi programa porabe
sredstev za finančne intervencije na področju kmetijstva z dne 20. 4. 2004 in v skladu
s predlogom razdelitve sredstev za finančne
intervencije v kmetijstvu, ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, dne 29. 5.
2006, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za finančne
intervencije na področju kmetijstva v
Občini Postojna v letu 2006
I. Predmet razpisa so sredstva proračuna Občine Postojna v znesku 16,177.000
SIT, ki se namenijo za:
A) Področje kmetijstva: 15,177.000 SIT
1. Urejanje kmetijskih zemljišč:
1.1. Urejanje pašnikov:
Upravičenci so fizične osebe – kmetje
s stalnim prebivališčem v Občini Postojna,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na
območju Občine Postojna.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% upravičenih stroškov postavitve novega pašnika oziroma obnove obstoječega pašnika, brez DDV.
Upravičeni stroški so: žična ograja (izolator, žica, stacionarni koli, podporni koli,
distančniki, žičniki), električni pastir, napajalna korita, gnojenje, zemeljska dela, obnova
ruše in ostala potrebna oprema, ki vključuje
tudi material in opremo za staje na pašnikih
in travnikih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do
pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K vlogi mora priložiti račune, upravno
dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o
razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter ovrednoten program, ki ga
je pripravila in potrdila kmetijsko-svetovalna
služba, iz katerega je razvidna tudi površina
pašnika, način paše in stalež živine. Prosilec mora dati tudi izjavo, da za ta namen
ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov
(državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko
sredstev iz teh virov je že pridobil.
1.2. Sofinanciranje stroškov medsebojne menjave in nakupa kmetijskih zemljišč
(z namenom povečanja obdelovalnih enot
oziroma parcel):
Upravičenci so fizične osebe – kmetje
s stalnim prebivališčem v Občini Postojna,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na
območju Občine Postojna.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% upravičenih stroškov postopka izvedbe
zamenjave oziroma stroškov nakupa kmetijskih zemljišč, brez DDV.
Upravičeni stroški so stroški, nastali pri
izvedbi pravnega posla menjave oziroma
stroški nakupa kmetijskih zemljišč (brez kupnine).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena.
K vlogi mora priložiti račune za administra-
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tivne stroške, nastale pri izvedbi pravnega
posla menjave oziroma nakupa kmetijskih
zemljišč, predlog sklepa za vpis v zemljiško knjigo in mnenje kmetijsko-svetovalne
službe. Prosilec mora dati tudi izjavo, da za
ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega
proračuna ali mednarodnih virov), oziroma
koliko sredstev iz teh virov je že pridobil.
1.3. Urejanje poljskih poti in gozdnih
vlak:
Upravičenci so pravne osebe, katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo
sredstva uporabili za urejanje poljskih poti
in gozdnih vlak na območju občine Postojna. (KS)
Krajevna skupnost se prijavi na razpis za
urejanje gozdnih vlak na podlagi vlog fizičnih oseb, t.j. lastnikov gozdov na območju,
katerih se bo urejala gozdna vlaka.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti oziroma gozdnih vlak.
Upravičeni stroški so stroški dovoza in
planiranje gramoza pri poljskih poteh oziroma čiščenje trase, gradiranje in vgradnja
nasipnega materiala pri gozdnih vlakah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K
vlogi mora priložiti račun o izvedenih delih,
upravno dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter mnenje Kmetijskosvetovalne službe, iz katerega je razvidno,
da služi pot za dostop do kmetijskih površin, ki se resnično obdelujejo. Za urejanje
gozdnih vlak da mnenje Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Postojna, na
podlagi veljavnega gozdnogospodarskega
in gozdnogojitvenega načrta s tehnološkim
delom in z vrisanim potekom trase gozdne
vlake na karti v M 1:2500. Prosilec mora
tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (državnega
proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz
teh virov je že pridobil.
1.4. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
Upravičenci so fizične osebe – kmetje
s stalnim prebivališčem v Občini Postojna,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na
območju Občine Postojna.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% upravičenih stroškov izvedenih del v
zvezi s čiščenjem zaraščenih kmetijskih površin.
Upravičeni stroški so stroški čiščenja zaraščenih kmetijskih površin na podlagi normativov, ki jih pripravi kmetijsko-svetovalna
služba.
Pogoji za pridobitev sredstev.
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena.
K vlogi mora priložiti dokazilo o izvedenih
delih, ki ga je potrdila kmetijsko-svetovalna
služba, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca. Prosilec
mora tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali
mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev
iz teh virov je že pridobil.
1.5. Urejanje – čiščenje melioracijskih
jarkov (izključno za izkop – strojna dela oziroma zemeljska dela)

Upravičenci: fizične osebe – kmetje s
stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% upravičenih stroškov izvedenih del
pri izkopu hidromelioracijskih jarkov, brez
DDV.
Upravičeni stroški: stroški izkopa hidromelioracijskih jarkov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa. K vlogi mora priložiti račun
o izvedenih delih, upravno oziroma drugo
ustrezno dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter mnenje Kmetijske
svetovalne službe, iz katerega je razvidno,
da je poseg upravičen v smislu izboljšanja
rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč. Prosilec mora dati tudi
izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev
iz državnega proračuna, ali mednarodnih
virov oziroma, koliko sredstev iz teh virov
je že pridobil.
2. Posodobitev mlekarske in hladilne
opreme:
Upravičenci: fizične osebe – kmetje s
stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% upravičenih stroškov nabavljene opreme, brez DDV.
Upravičeni stroški so cena stroja oziroma
opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjše število živali je 5 krav molznic oziroma 100 ovac,
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K
vlogi mora priložiti račun, odločbo o priglasitvi del (če gre za gradbena dela) ter mnenje
kmetijsko-svetovalne službe. Prosilec mora
tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (državnega
proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz
teh virov je že pridobil.
3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev:
Upravičenci so registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva.
Višina sofinanciranja: za društva registrirana za območje Občine Postojna do 50%
upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so najem stojnic na
predstavitvah, izdelava reklamnih biltenov,
strokovne ekskurzije in dr. strokovna dela
in prireditve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva oddajo vlogo individualno na
podlagi javnega razpisa. K vlogi, ki vsebuje
kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do
pridobitve sredstev iz razpisnega namena
mora biti priložen finančno ovrednoten program dela za leto 2006.
4. Sofinanciranje analize krme, zemlje
in mleka:
Upravičenci so fizične osebe – kmetje s
stalnim prebivališčem na območju Občine
Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov, brez DDV.
Upravičeni stroški:
– so stroški storitev (analize krme, zemlje
oziroma mleka) pooblaščene institucije,
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– pri tem razpisu se upoštevajo za analize krme, zemlja in mleka tudi računi, ki so
bili izstavljeni v letu 2005, in sicer od 15. 11.
2005 dalje do 30. 9. 2006.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– najmanj 0,2 GVŽ/ha in najmanj 1ha
zemlje,
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena.
Kmetijska svetovalna služba vzame vzorec krme oziroma zemlje in ga posreduje
pooblaščeni instituciji v analizo, na podlagi katere pripravi izračun obroka oziroma
gnojilnega načrta. Za analizo mleka vzame
vzorec pooblaščena institucija. Sredstva se
nakažejo na podlagi predloženih računov s
seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve.
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki intervencije ostajala sredstva neporabljena, se lahko na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
prerazporedijo na drugo obliko intervencije,
za katero je izkazano večje zanimanje oziroma povpraševanje.
B) Področje čebelarstva: 1,000.000 SIT
Sofinanciranje in spodbujanje programov
in razvoja čebelarstva
Upravičenci: fizične osebe – čebelarji,
člani čebelarskega društva Postojna s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se
ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% upravičenih stroškov nabavljene opreme, in sicer panjev ter posod iz nerjavečega jekla (rost frei posode za med) in druge
opreme, brez DDV.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega
razpisa. K vlogi mora priložiti račun ter mnenje Čebelarskega društva Postojna. Prosilec
mora dati tudi izjavo, da za ta namen ni
pridobil sredstev iz državnega proračuna ali
mednarodnih virov oziroma , koliko sredstev
iz teh virov je že pridobil.
II. Rok za oddajo vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora biti
poslana po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna do
vključno ponedeljka, 16. 10. 2006. Vloge
morajo biti v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – Kmetijstvo 2006« ter z imenom in naslovom
prosilca.
Potrebne obrazce za vložitev vloge skupaj z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini
Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem v delovnem
času, objavljena pa sta tudi na spletni strani
Občine Postojna, http://www.postojna.si.
Po tem razpisu se sofinancirajo dela na
podlagi predloženih računov, na katerih so
zaračunana izvršena dela v obdobju od 1. 1.
2006 do 30. 9. 2006.
Ostala dela, ki bodo opravljena v obdobju od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 se bodo
upoštevala v razpisu za leto 2007.
Vloge, ki ne bodo v skladu z razpisom
oziroma ne bodo vsebovale originalnih računov z dokazili o njihovem plačilu, ne bodo
obravnavane. Zato pozivamo, da pred oddajo vloge preverite pri pristojni službi občinske uprave ali pri Kmetijsko svetovalni
službi Postojna popolnost dokumentacije ter
popolnost dokazil.
Hkrati prosilce opozarjamo, da za posege v prostor pridobijo ustrezno upravno

Št. 371-0002/2006-10
Ob-19583/06
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05),
7., 16., 75., 78. in 80. člena Statuta Občine
Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 ter
Uradne objave Glasila občine Komenda št.
01/2001 in 10/2005), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Komenda
(Uradne objave Glasila občine Komenda, št.
02/2000) in 14. člena Odloka o urejanju in
vzdrževanju občinskih cest na območju Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine
Komenda, št. 05/2000), objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,

3. Obseg javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje in urejanje
lokalnih poti in cest na celotnem območje
Občine Komenda. Razpisana koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.
4. Koncesija se lahko podeli domači
pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje cestne službe kot obvezne gospodarske javen službe.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Koncendent si pridržuje
pravico, da ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri koncesionarja in da
lahko razveljavi postopek oddaje koncesije
brez povračila morebitnih stroškov ali odda
koncesijo v ponovljenem postopku.
6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
7. Ponudba na razpis mora vsebovati:
elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Režijski obrat,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, proti plačilu 6.000 SIT z vključenim DDV (po
centralnem paritetnem tečaju EUR 239,640
znaša plačilo 25,04 EUR), na poslovni račun
občine, številka: 01364-0100002342, sklic:
99 371-0002-2006. Rok za dvig razpisne
dokumentacije je 21. 7. 2006.
10. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v slovenskih tolarjih in preračunano
po centralnem paritetnem tečaju v EUR.
11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do
28. julija 2006 do 10. ure, na naslov: Občina
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218, Komenda, v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis
– Koncesija cestna služba« – Ne odpiraj.
12. Odpiranje ponudb bo 28. julija 2006
ob 12. uri v prostorih Občine Komenda, županova pisarna, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene in popolne ponudbe, ki bodo
pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
13. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Z izbranim kandidatom bo v roku 14
dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi
z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest
na območju celotne Občine Komenda.
15. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/724-74-00, 724-74-04.
Občina Komenda

ponovni javni razpis
za izbiro koncesionarja za urejanje in
vzdrževanje občinskih cest na območju
Občine Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne
lokalne javne službe urejanje in vzdrževanje
občinskih cest na območju Občine Komenda (ponovni javni razpis).

Št. 371-0003/2006-9
Ob-19584/06
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 2. in 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in
92/05), 7., 16., 75., 78. in 80. člena Statuta
Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99,
83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda št. 01/2001 in 10/2005), 3. in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah

dovoljenje le, kolikor je to na podlagi Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi
objektov potrebno.
Predlog o upravičenosti zahtevkov za
dodelitev sredstev pripravi na osnovi predloga Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
strokovna služba Oddelka za proračun in
gospodarstvo Občine Postojna. Prosilci, ki
bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani
k dopolnitvi le-teh. Rok za dopolnitev vlog
je pet delovnih dni od prejema obvestila o
nepopolni vlogi.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem
roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v dvajsetih dneh po odpiranju
zahtevkov.
Upravičenci, katerim bodo sredstva odobrena, bodo morali v skladu s sklenjeno pogodbo v letu 2006 ta sredstva tudi koristiti,
sicer jim ta pravica propade.
III. Naslov in rok za reševanje pritožb
Če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe.
Vse dodatne informacije dobite na Občini
Postojna (tel. 72-80-710 in 72-80-789) in
Kmetijsko svetovalni službi Postojna (tel.
72-00-430) oziroma za področje čebelarstva pri Čebelarskem društvu Postojna (tel.
041/657-301).
Občina Postojna
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v občini Komenda (Uradne objave Glasila
občine Komenda, št. 02/2000) in 5. člena
Odloka o ureditvi zimske službe v Občini Komenda (Glasilo občine Komenda, št.
05/2000) objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
ponovni javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
zimske službe na območju Občine
Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje zimske
službe na območju Občine Komenda.
3. Obseg javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe opravljanje zimske službe na celotnem območje Občine Komenda.
Razpisana koncesija se podeli le enemu
koncesionarju (ponovni javni razpis).
4. Koncesija se lahko podeli domači pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje zimske službe kot
obvezne gospodarske javne službe.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Koncendent si pridržuje
pravico, da ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri koncesionarja in da
lahko razveljavi postopek oddaje koncesije
brez povračila morebitnih stroškov ali odda
koncesijo v ponovljenem postopku.
6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
7. Ponudba na razpis mora vsebovati:
elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Režijski obrat,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, proti plačilu 6.000 SIT z vključenim DDV (po centralnem paritetnem tečaju EUR 239,640 znaša
plačilo 25,04 EUR), na poslovni račun občine številka: 01364-0100002342, sklic: 99
371-0003-2006. Rok za dvig razpisne dokumentacije je: 21. 7. 2006.
10. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v slovenskih tolarjih in preračunano
po centralnem paritetnem tečaju v EUR.
11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do
28. julija 2006 do 10. ure, na naslov: Občina
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218, Komenda, v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis
– Koncesija zimska služba« – Ne odpiraj.
12. Odpiranje ponudb bo 28. julija 2006
ob 13. uri v prostorih Občine Komenda, županova pisarna, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene in popolne ponudbe, ki bodo
pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
13. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Z izbranim kandidatom bo v roku 14
dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi
z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest
na območju celotne Občine Komenda.
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15. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/724-74-00, 724-74-04.
Občina Komenda
Ob-19618/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepov Občinskega sveta občine Postojna št. 36101-9/95
z dne 31. 5. 2005, št. 36101-9/95 z dne
18. 10. 2005 in št. 46501-25/2005 z dne
8. 11. 2005 o spremembah sklepa št.
36101-9/95 z dne 31. 5. 2005, z dne 26. 10.
2004, št. 03201-8/2005 z dne 4. 7. 2005,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A) Zemljišča parc. št. 930/2 dvorišče v
izmeri 23836 m2, poslovna stavba v izmeri
250 m2, poslovna stavba v izmeri 249 m2,
poslovna stavba v izmeri 248 m2, poslovna stavba v izmeri 95 m2, poslovna stavba
v izmeri 75 m2, poslovna stavba v izmeri
46 m2, funkcionalni objekt v izmeri 23 m2,
funkcionalni objekt v izmeri 3 m2, funkcionalni objekt v izmeri 3 m2 in funkcionalni
objekt v izmeri 3 m2 k.o. Strmica, in sicer
za namen gradnje stanovanjske soseske
v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu
»Oblenk Strmca« P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01),
oziroma v skladu z izvedbenim prostorskim
aktom, ki bo predstavljal pravno podlago za
izdajo gradbenega dovoljenja za realizacijo načrtovane prostorske ureditve; izklicna
cena 17,851.500 SIT.
I. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe, ki so na dan objave
tega razpisa registrirane za gradnjo objektov
pod pogojem, da imajo sedež v Republiki
Sloveniji ali državi članici Evropske unije.
4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnik je dolžan priložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene vrednosti ter izjavo banke oziroma zavarovalnice za izdajo garancije v višini 15 mio SIT
za izvedbo del navedenih v 7. točki tega
razpisa (izvedba komunalne infrastrukture
območja).
5. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
6. Prodajalec bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo o podelitvi stavbne pravi-

ce na nepremičninah, in sicer do vključno
22. 4. 2015.
Po prenehanju pogodbe o podelitvi
stavbne pravice nepremičnine imetnika
stavbne pravice postanejo lastnina imetnika stavbne pravice. Z imetnikom stavbne
pravice se sklene predpogodba, s katero
se občina Postojna zaveže po prenehanju
prepovedi razpolaganja z lastninsko pravico nepremičnine prenesti v last imetnika
stavbne pravice, plačano nadomestilo za
stavbno pravico na podlagi ponudbe dane
na ta razpis, pa se imetniku stavbne pravice
šteje kot plačana kupnina.
7. Izbrani ponudnik bo dolžan na lastne
stroške v roku treh let od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture komunalno
opremiti zemljišče v skladu z lokacijskimi
in drugimi pogoji izvedbenega prostorskega
akta, ki bo predstavljal pravno podlago za
izdajo gradbenega dovoljenja. Z izbranim
ponudnikom bo občina sklenila urbanistično pogodb, s katero se bo ponudnik moral
obvezati zagotoviti opremljenost zemljišča
s komunalno infrastrukturo na območju zemljišč, ki so predmet tega razpisa. Izbranemu ponudniku se bodo stroški komunalnega
opremljanja območja, ki bi ga morala izvesti
občina, odšteli od predpisanih dajatev občini
(komunalnega prispevka).
Kolikor izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne zgradi komunalne infrastrukture in komunalno opremi zemljišče v skladu
z Odlokom o ureditvenem načrtom »Oblenk
Strmica« P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01), ali v
skladu z lokacijskimi in drugimi pogoji izvedbenega prostorskega akta, ki bo predstavljal
pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja, stavbna pravica preneha iz razlogov,
ki so na strani ponudnika.
8. Osnovni kriterij ob izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
9. Ponudnik lahko prevzame nepremičnine ter vknjiži stavbno pravico, po plačilu celotne ponudbene vrednosti in drugih
dajatev.
II. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– firmo in sedež ponudnika,
– matično in davčno številko ponudnika,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in pri
spevkih,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– izjavo banke oziroma zavarovalnice za
izdajo garancije v višini 15 mio SIT za izvedbo del, navedenih v točki 7 tega razpisa (izvedba komunalne infrastrukture območja),
– številko transakcijskega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki
jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu
občine (sprejemna pisarna z vložiščem,
soba št. 3/2)
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-85.
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IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Oblenk Strmca« ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, dne 24. 7. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa
pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345. V primeru,
da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba
razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
B) Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 768/4, površine 553 m2,
parc. št. 2614/24, površine 95 m2, parc. št.
392/46, površine 366 m2 in parc. št. 154/10,
površine 256 m2, vse k.o. Postojna, na katerih je predvidena gradnja mestne tržnice;
izklicna cena: 13,716.000 SIT.
Nepremičnine so na območju Novega trga v Postojni in so v lasti Občine Po
stojna.
1. Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tržnico z naslednjimi karakteristikami:
– etažnost: pritličje in nadstropje,
– tlorisne dimenzije: 11,75 m × 47 m,
– višina objekta: 6,91 m,

št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-85.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin za gradnjo tržnice« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
24. 7. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.

– naklon strehe: obrnjena dvokapnica z
minimalnim naklonom,
– kota pritličja: + 0,00 = 540,01 mnm,
– v nadstropju mora zagotoviti ca. 190 m2
odprtega dela tržnice (stojnice),
– zunanja ureditev v okviru gradbene
parcele po tehnično projektni dokumentaciji
in prvo nagrajeni arhitekturni rešitvi.
Od zgoraj navedenih dimenzij so možna odstopanja glede na velikost gradbene
parcele in ob upoštevanju prvo nagrajene
arhitekturne rešitve.
2. Za izgradnjo tržnice je bil izveden javni
natečaj za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove tržnice, na katerem
je bil izbran projekt Magro d.o.o., katerega
je potrebno pri pridobivanju projektne, tehnične in upravne dokumentacije upoštevati,
le-to bodo v vsaki fazi pristojne službe občine potrjevale. Kupec se obvezuje z avtorji
prvo nagrajene arhitekturne rešitve skleniti
pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Pogodba je sestavni del razpisne dokumentacije, kupec izpolni manjkajoče dele
pogodbe in le-to parafira.
3. Programska zasnova tržnice je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4. Popis in razčlenitev površin (zaprte,
odprte, pokrite) je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo tržnice in komunalni prispevek, ki znaša po ceni na dan 30. 6. 2006
za gradbeno parcelo v velikosti 1.270 m2 in
pri koristni površini objekta tržnice 898,46 m2
ter komunalni opremljenosti, ki vključuje: kanalizacijsko omrežje – fekalno, vodovodno
omrežje, električno omrežje – kabelsko,
telefonsko omrežje, omrežje CATV, cestno
omrežje – asfalt in pločniki, urejena parkirišča, omrežje javne razsvetljave, kanalizacijsko omrežje – meteorno in hidrantno
omrežje skupno 24,979.457,90 SIT.
Višina komunalnega prispevka se bo odmerila v skladu z Odlokom o gospodarjenju
s stavbnimi zemljišči in urbanističnim načrtovanjem v Občini Postojna (Ur. l. RS, št.
37/98), Odlokom o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Ur. l. RS, št.
71/00, 122/00, 84/01 in 128/03) in Zakonom
o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02),
ter na podlagi projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki
je lahko glede na podatke iz PGD in dan odmere komunalnega prispevka nižja ali višja
od zgoraj navedene informativne višine komunalnega prispevka.
– stroški notarja,
– stroški vpisa v zemljiško knjigo.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun Občine Postojna
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V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost in komunalni prispevek plačati v roku
15 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345.
Plačilo celotne kupnine in komunalnega prispevka je bistvena sestavina pravnega posla,
v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi
C) Predmet prodaje: Gostinski lokal v
objektu na naslovu Postojna, Pot k Pivki
4, identifikacijska številka stavbe 443.ES, z
neto površino 138,48 m2, na par. št. 1523/10
poslovna stavba v izmeri 384 m2, in parc.
št. 1523/11 dvorišče v izmeri 311 m2, k.o.
Postojna,vpisani v z. k. vl. št. 2773 k.o. Postojna in je last Občine Postojna, izklicna
cena: 26,189.000 SIT.
Izklicna cena za nepremičnino, ki zajema
gostinski lokal brez notranje opreme in dvorišče brez postavljenih začasnih objektov, ki
jih je sedanji najemnik upravičen odstraniti
znaša 26,189.000 SIT.
1. Poslovni prostor se mora obvezno tudi
nadalje uporabljati kot gostinski lokal.
2. Prodajalec bo s kupcem po prodaji nepremičnine sklenil posebno pogodbo o
souporabi asfaltiranih površin (brez športnih
igrišč) za parkiranje vozil gostov in vozil potrebnih za nemoteno opravljanje dejavnosti.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
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Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem do 1. 11.
2017. Sprememba lastnika poslovnega
prostora ne vpliva na obstoječe najemno
razmerje, pridobitelj lastninske pravice na
poslovnem prostoru vstopi v pravni položaj
najemodajalca.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-85.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin na naslovu Pot k Pivki 4 – Pizzerija Čuk« naj ponudniki oddajo v sprejemni
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna
št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
24. 7. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku

5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa
pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. V primeru,
da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba
razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi
Č) Enosobno zasedeno stanovanje št.
14/IV v stanovanjskem objektu Tržaška 34/a
v Postojni z neto površino 43,68 m2, ki leži
na parceli št. 124/3, vpisani v z. k. vl. št.
1188 k.o. Postojna in je last Občine Postojna. Izklicna cena za nepremičnino znaša
6,604.000 SIT.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun občine Postojna
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Stanovanje je zasedeno z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas;
sprememba lastnika stanovanja ne vpliva
na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni
pridobitelj lastninske pravice na stanovanju
vstopi v pravni položaj najemodajalca.
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7. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila isto ceno, bo prodajalec z
ponudniki opravil pogajanja.
9. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu
prodajalca ali na tel. št. 05 7280-753, 05
7280-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja – Tržaška« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
24. 7. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi

– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-85.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja Prestranek« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
24. 7. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem

pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa
pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. V primeru,
da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba
razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi
D) Dvosobno zasedeno stanovanje št.
4/P v stanovanjskem objektu Ul. 25. maja
20/a v Prestranku z neto površino 54,24 m2,
ki leži na parceli št. 4560/10, vpisani v z. k.
vl. št. 1238 k.o. Slavina in je last Občine Postojna, izklicna cena 8,136.000 SIT.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun občine Postojna
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Stanovanje je zasedeno z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas;
sprememba lastnika stanovanja ne vpliva
na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni
pridobitelj lastninske pravice na stanovanju
vstopi v pravni položaj najemodajalca.
7. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
9. Kupec lahko prevzame nepremičnine v
posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po
plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
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Stran
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primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa
pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. V primeru,
da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba
razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni občine Postojna (št. 3/2) ali na
spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin, ki
so predmet razpisa z javnim zbiranjem ponudb so na voljo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna- Oddelek
za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje – pisarna 6/P.
Občina Postojna

Razpisi delovnih
mest
Ob-19692/06
Preklic
Preklicujemo javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta »vodja računovodske službe« v mestni upravi Mestne
občine Maribor, ki je bil dne 30. 6. 2006,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 68.
Mestna občina Maribor
Št. 181-16/2006-1
Ob-18786/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05,
21/06, 23/06) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih
(Ur. l. RS št. 22/04, 57/05, 10/06) objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas.
I. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana.
II. Vrsta delovnega mesta: svetovalec
(m/ž) za nedoločen čas.
III. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne ali družboslovne smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj;
predpisane delovne izkušnje se kandidatu z
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem
skrajšajo na 7 mesecev.
IV. Pogoji za imenovanje v naziv:
– 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 kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– državni izpit iz javne uprave.
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V. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
VI. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: da bo vloga popolna, morajo
kandidati k prijavi, poleg življenjepisa, priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v
točki III.: fotokopijo diplome, specializacije ali magisterija in fotokopijo delovne knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje,
točki IV.: fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis
iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za
pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča
da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku,
točki V.: fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo; spregled ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv: v naziv
se lahko izjemoma imenuje posameznik,
ki nima ustreznega strokovnega izpita za
imenovanje v naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv
opravi ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv.
Opis del in nalog:
– 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 predpisanih evidenc in priprava standardnih poročil, sodelovanje pri
izvajanju podpornih aktivnosti organa upravljanja,
– ocenjevanje, usklajevanje in podajanje
predlogov za potrjevanje projektov končnih
upravičencev za tehnično pomoč in – opravljanje drugih nalog organa upravljanja za
tehnično pomoč.
VII. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»svetovalec, šifra DM 1221«. Prepozne in
nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
VIII. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
IX. Oseba, ki daje informacije: Tamara Potočar, tel. 01/308-31-49, vsak delavnik med 9. in 11. uro, e-naslov: tamara.potocar@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 110-37/2006 (230)
Ob-19177/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
objavlja prosto uradniško delovno mesto
svetovalca (m/ž) za pravne zadeve v Oddelku za splošne in pravne zadeve.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Delo se bo opravljalo na sedežu organa.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer: pravo,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,

– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. list RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo). Za objavljeno delovno
mesto bo delovno razmerje sklenjeno za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka obvezno priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– 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 šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje ali pisno izjavo,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/-ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali pisno izjavo,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta sveto
valca:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev kandidati/-ke pošljejo v zaprti ovojnici najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur (el. naslov: obcina.sentjur@sentjur.si), s pripisom »Javni
natečaj – svetovalec v Oddelku za splošne
in pravne zadeve«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po izbiri. Oseba,
ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: Martina Ljubej, tel. 03/747-13-19 (v času
uradnih ur).
Občina Šentjur
Št. 110-310/2006
Ob-19202/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v sektorju za lovstvo
in ribištvo m/ž.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec I in višji svetovalec II, kandidat
bo imenovan v naziv višji svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
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– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnejših gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– vzpostavitev in vodenje evidenc in registrov z delovnega področja,
– sodelovanje pri mednarodnih in EU zadevah s področja dela,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: 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,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
veterinarske, kmetijske ali gozdarske smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko oziroma 4 leta za univerzitetno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo izkušnje pri delu s področja sladkovodnega ribogojstva.
7. 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),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– 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).
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.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti v 6 mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označ-

– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektih skupinah.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»Podsekretar, šifra DM 1209«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Mihael Leskovar, tel. 01/308-31-09, vsak delavnik med 9. in 11. uro, e-naslov: mihael.leskovar@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

bo: »Javni natečaj – višji svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 181-17/2006/1
Ob-19204/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 –
uradno prečiščeno besedilo) ter Uredbo o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05,
10/06) objavljamo javni natečaj za sklenitev
delovnega razmerja za nedoločen čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: podsekretar
(m/ž) za nedoločen čas.
3. Pogoji za opravljanje dela:
– izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, univerzitetna ali visoka strokovna
s specializacijo ali visoka strokovna z magisterijem, 7 let delovnih izkušenj.
4. Pogoji za imenovanje v naziv:
– 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 kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– državni izpit iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: da bo vloga popolna, morajo
kandidati k prijavi, poleg življenjepisa, priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v:
točki 3.: fotokopijo diplome, specializacije
ali magisterija in fotokopijo delovne knjižice
iz katere so razvidne delovne izkušnje,
točki 4.: fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis
iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za
pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča
da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku,
točki 5.: fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo,
spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv:
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za
imenovanje v naziv.
Opis del in nalog:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
službe,
– vodenje projektnih skupin in projektov,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
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Št. 18/06
Ob-19336/06
Upravna enota Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka objavlja javni natečaj za naslednji dve prosti delovni mesti:
svetovalec v Oddelku za upravno
notranje zadeve - 2 delovni mesti.
Uradniška delovna mesta se bosta opravljala v nazivu Svetovalec III., v prostorih
Upravne enote Škofja Loka.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri,
– najmanj sedem mesecev ustreznih delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka
za višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo,
– preizkus s področja osebnih stanj in
matičnih knjig,
– 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.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo
v primeru izbire na delovno mesto navedeni
izpit opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu s področja osebnih stanj in matičnih
knjig,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
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Izbrani kandidat, kandidatka, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem
postopku, predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Na delovnem mestu se vodijo zahtevni
upravni postopki s področja prijavno-odjavne službe, osebnih stanj, naloge matičarja
in druge naloge po nalogu vodje oddelka
ali načelnika.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil, razgovora s kandidati ter
s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem
kandidatovega znanja. Vloge, ki ne bodo
popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi, na
področju vodenja upravnih postopkov.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj na naslov: Upravna enota
Škofja Loka, Poljanska. c. 2, 4220 Škofja
Loka, z obvezno oznako na ovojnici: »za
javni natečaj – svetovalec« v roku osmih (8)
dni od objave v Uradnem listu.
Kandidate/tke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri Maruši Bizovičar, tel.
04/511-24-39.
Upravna enota Škofja Loka
Ob-19342/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Razvojni javni sklad Lendava objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž) – finančnik I, ki
se opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v treh zaporednih nazivih:
višji svetovalec III / višji svetovalec II / višji
svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge
delovnega mesta opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Kandidati/-ke morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske smeri,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave),
– aktivno morajo obvladati uradni jezik
(slovenski in madžarski),
– aktivno morajo obvladati vsaj en tuji
jezik (angleški in/ali nemški),
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– dokazila o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja,
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Potrdili iz 6. in 7. alinee ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/-ke, da
ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
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uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a 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.
Z izbranim kandidatom/ko se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Delo bo javni/a
uslužbenec/-ka opravljal/a na sedežu Razvojnega javnega sklada Lendava, Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni
in začne teči naslednji dan po objavi tega
javnega natečaja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom
in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj
kandidati/-ke pošljejo na naslov: Razvojni
javni sklad Lendava, z oznako »za javni natečaj«, Kranjčeva ul. 22, 9220 Lendava.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne
in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 02/578-93-60.
Razvojni javni sklad Lendava
Št. 1100-10/2006/1-0023163 Ob-19345/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1 in
113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
višji letalski nadzornik – višji svetovalec v oddelku za licenciranje osebja in
letalsko medicino v sektorju za letalsko
varnost v ditektoratu za civilno letalstvo
(šifra delovnega mesta 211).
Razpisano delovno mesto višji letalski
nadzornik – višji svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
višji letalski nadzornik – višji svetovalec I,
višji letalski nadzornik – višji svetovalec II in
višji letalski nadzornik – višji svetovalec III.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji letalski nadzornik – višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna ali visoka
strokovna izobrazba prometne ali tehnične
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega

državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje
v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku šestih mesecev od razporeditve
na delovno mesto, kot to določa druga alineja 57. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne
12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
V skladu s prvo alineo 57. člena v zgornjem odstavku navedenega pravilnika, lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati,
ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s
področja letalstva, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto oziroma v roku enega
leta po tem, ko mu bo zagotovljena možnost
opravljanja strokovnega izpita.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v deveti in deseti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
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znanja kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami pri pripravi programov za pridobitev
spričeval letalskih šol, za pridobitev posameznih licenc, pooblastil in spričeval letalskega osebja.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati,
ki bodo poslali formalno nepopolne prijave
oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov,
zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana in Kotnikova ulica 19/a, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– izvajanje upravno strokovnega nadzora
na delovnem področju priprave programov,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– oblikovanje najzahtevnejših gradiv za
oblikovanje sistemskih rešitev,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-10/2006/1-0023163«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na
javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 1100-5/2006/1-0023163 Ob-19346/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1 in
113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
vodja sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov – preiskovalec
(šifra delovnega mesta 132).
Razpisano delovno mesto vodja sektorja
– preiskovalec je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivu preiskovalec
letalskih nesreč in incidentov – podsekretar.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
preiskovalec letalskih nesreč in incidentov
– podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:

– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem tehnične, prometne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju letalstva (drugi odstavek 138. člena
Zakona o letalstvu);
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– 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 sklenitve delovnega razmerja.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku šestih mesecev od razporeditve
na delovno mesto, kot to določa druga alineja 57. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne
12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
V skladu s prvo alineo 57. člena v zgornjem odstavku navedenega pravilnika, lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati,
ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s
področja letalstva, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto oziroma v roku enega
leta po tem, ko mu bo zagotovljena možnost
opravljanja strokovnega izpita.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
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kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z dovoljenjem letalsko
tehničnega osebja JAR 66 B/C za potniška
letala in helikopterje. Natečajna komisija bo
pri izbiri prav tako upoštevala 9. člen Uredbe
o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, ki določa, da mora biti
preiskovalni organ sestavljen ter popolnjen
s preiskovalci, ki imajo delovne izkušnje v
skladu z določbo drugega odstavka 138.
člena Zakona o letalstvu, kot:
– poklicni ali prometni pilot,
– kontrolor letenja,
– letalski inženir tehnične priprave,
– letalski mehanik/tehnik.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati,
ki bodo poslali formalno nepopolne prijave
oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov,
zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– vodenje, organiziranje, usklajevanje in
usmerjanje dela v sektorju;
– priprava, organiziranje in usklajevanje
načrtov, programov in delovnih navodil v
zvezi s preiskovanjem letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov;
– preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ter sodelovanje v preiskovalnih komisijah oziroma s preiskovalnimi komisijami;
– proučevanje metod za preprečevanje
letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov in ocenjevanje tveganj v letalstvu …
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-5/2006/1-0023163«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na
javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS.
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo Vladi
RS, v skladu s 138. členom Zakona o letalstvu, podan predlog za imenovanje vodje
Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč
in incidentov – preiskovalca. Z imenovanim
kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno
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za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom. Delo se
opravlja na sedežu Ministrstva za promet,
Langusova ulica 4, Ljubljana.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 1100-12/2006/1-0023163 Ob-19347/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - ZJU-UPB1 in
113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
vodja oddelka za informatiko (šifra delovnega mesta 243).
Razpisano delovno mesto vodja oddelka je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji svetovalec I in podsekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal
v nazivu višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem
– smer računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer (za naziv višji svetovalec I
najmanj visoka strokovna izobrazba);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto,
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma ve-
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rodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni angleškega tujega jezika;
– fotokopijo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« oziroma pisno
izjavo, da soglašajo s tem, da se bo za njih
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju implementacije novih informacijskih rešitev, na področju vzdrževanja
računalniških sistemov in dobrim poznavanjem aplikacije Lotus Notes.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati,
ki bodo poslali formalno nepopolne prijave
oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov,
zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– vodenje, organiziranje in usklajevanje
dela v oddelku;
– vodenje priprave načrta informatiza
cije;
– skrb za razvoj, standardizacijo in učinkovitost informacijske tehnologije;
– izdelava internih predpisov z delovnega področja;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-12/2006/1-0023163«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na
javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 110-321/2006
Ob-19372/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v Direktoratu
za varno hrano (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: 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,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer komunikologija,
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem delovanja EU ter z znanjem angleškega in francoskega jezika.
5. 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,
– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 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).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Direktoratu
za varno hrano«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
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o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ali pisno izjavo;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ali pisno izjavo.
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 ter zaporedne številke delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15 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 Vilma Reisner na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana

Št. 110-81/2006
Ob-19396/06
V skladu s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosta uradniška delovna mesta
v mestni upravi
1. Podsekretar/ka v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo, ki se opravlja
v nazivu podsekretar/ka.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Cigaletova 5, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem, zdravstvene, medicinske, sociološke, socialno delo, pravne, psihološke
ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo: znanje
angleškega jezika, organizacijske, komunikacijske sposobnosti in sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega
kandidirajo ter usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: vodenje projekta
Ljubljana – zdravo mesto, ki poteka v okviru
mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene
organizacije. Sem sodi:
– spodbujanje aktivnosti, ki prispevajo k
izboljšanju zdravja in kvalitete življenja ljudi, ob upoštevanju socialno-ekonomskih in
drugih determinant zdravja (socialno vključevanje, izboljšanje okoljskih pogojev, spreminjanje načinov življenja ipd.),
– opredeljevanje prioritet, način delovanja in partnerjev,
– prizadevanje za zagotovitev politične
podpore za izboljšanje kvalitete življenja ljudi v mestu.
2. Svetovalec (m/ž) v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo.
Najnižji naziv, v katerem se opravlja delo,
je svetovalec III. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Cigaletova 5, Ljubljana.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim delom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
socialno delo, zdravstvene ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo, da ima
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, znanje enega od svetovnih jezikov
(angleščina ali nemščina) in je usposobljen
za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: spremljanje socialno varstvene problematike na lokalni in
nacionalni ravni ter pravnih predpisov z delovnega področja. Sodelovanje z nevladnimi
organizacijami in javnimi zavodi (priprava
javnih razpisov za sofinanciranje socialno
varstvenih programov, priprava pogodb z
izvajalci programov, spremljanje izvedbe
programov ipd.).
3. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
mednarodne odnose.

Najnižji naziv, v katerem se opravlja delo,
je višji svetovalec III. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Delovno razmerje bo
sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
sociološke, ekonomske, pravne, upravne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo, da ima
znanje najmanj dveh svetovnih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine) in je usposobljen za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: evropske zadeve,
evropski projekti, usklajevanje mednarodne
dejavnosti MOL z oddelki/službami MOL in
subjekti izven MOL.
4. Svetovalec (m/ž) v Službi za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport.
Najnižji naziv, v katerem se opravlja delo,
je svetovalec II. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Resljevi 18, 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 ali organizacijske
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo, da je
usposobljen za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: urejanje priprava
mesečnih nakazil za plače za zaposlene v
vrtcih, nadzor plač in stroškov dela v vrtcih,
sodelovanje in vodenje postopkov ter nadzor nad izobraževanjem zaposlenih v vrtcih,
sodelovanje pri pripravi in izvedbi informacijskega sistema za vodenje kadrov in plač
za vrtce v MOL, priprava mnenja za imenovanje ravnateljev in samostojno opravljanje
drugih zahtevnejših nalog.
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
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Ob-19408/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– UPB1, št. 62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto
delovno mesto:
1. Notranjega revizorja – podsekretarja (m/ž) v Službi za notranjo revizijo za
opravljanje strokovnih nalog s področja notranjega revidiranja. Delovno mesto notranjega revizorja – podsekretarja je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
notranji revizor – podsekretar ali notranji revizor – sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu notranji revizor
– podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revi
zorja;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z daljšo dobo revizijskih izkušenj na
različnih področjih javnega sektorja (posredni, neposredni proračunski uporabniki,
revidiranje projektov, revidiranje investicijskih projektov sofinanciranih s sredstvi EU
skladov);
– s pridobljenimi tudi drugimi revizijskimi
certifikati (državni revizor, pooblaščeni revizor, pooblaščeni notranji revizor);
– z aktivnim znanjem angleščine.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«, zato mora k prijavi
priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
2. Podsekretarja (m/ž) v Sekretariatu
generalnega sekretarja, v Finančni službi
za opravljanje strokovnih nalog s področja
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priprave investicijske dokumentacije in črpanja evropskih sredstev ter za sodelovanje pri pripravi proračuna. Delovno mesto
podsekretarja je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali
sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge
opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z daljšo dobo dela v organih državne
ali lokalne uprave;
– poznavanjem sodobnih programskih
orodij za spremljanje porabe proračunskih
sredstev;
– priprave investicijske dokumentacije;
– črpanjem evropskih sredstev (kohezijski in strukturni skladi).
3. Pripravnika/ce v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Službi za splošne, informacijske in kadrovske zadeve, v Oddelku
za splošne zadeve, za čas usposabljanja
za delovno mesto svetovalca, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec II ali svetovalec I ter za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto notranjega revizorja – podsekretarja
in podsekretarja se skrajšajo za tretjino v
primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna
mesta pod zap. št. 1. in 2. bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, za delovno mesto pripravnika pod zap. št. 3 pa za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom
oziroma za čas oprave državnega izpita iz
javne uprave.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za okolje in prostor
v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostrificirane tuje diplome);
– za delovno mesto pod 1. in 2. točko,
fotokopijo dokazila, iz katerega je razvida
delovna doba (delovne knjižice ali drugega
ustreznega potrdila);
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– za delovno mesto pod 1. točko, fotokopijo potrdila o znanju angleščine (RIC);
– za delovno mesto pod 1. točko, fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
(Oddelek za kadrovske zadeve, za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno
številko objave) ali na elektronski naslov:
suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-19585/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Generalnem davčnem uradu:
1. Višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
davčni postopek.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Opis nalog:
– sodelovanje oziroma oblikovanje sistemskih rešitev, metodologij in delovnih
postopkov za izvajanje davčnih in drugih
predpisov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
poročil, gradiv,
– spremljanje in analiziranje učinkov izvajanja metodologij in delovnih postopkov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev.
na Davčnem uradu Brežice:
2. Svetovalec/-ka za pravne naloge.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni/-a diplomirani/-a prav
nik/-ca,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Opis nalog:
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih in v davčnem postopku po pooblastilu,
– reševanje pritožb in odstopanje pritožb
na II. stopnjo,

– vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku,
– vlaganje kazenskih ovadb.
na Davčnem uradu Ljubljana:
3. Vodja referata – višji/-a svetovalec/ka v referatu za izterjavo na terenu, v
oddelku za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– posebni strokovni izpit za davčnega
izterjevalca.
Opis nalog:
– vodenje referata,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz
ter planov za izvajanje davčnih izvršb, informacij in poročil,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov davčne izvršbe iz premičnega premoženja,
– predlaganje izvršbe iz nepremičninskega premoženja.
4. Višji/-a svetovalec/-ka – kontrolor/ka v oddelku za odmero in kontrolo pravnih oseb.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove od
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje najzahtevnejših postopkov v
zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje najzahtevnejših upravnih in
davčnih postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Šiška:
5. Svetovalec/-ka.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov kontrole in izterjave,
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– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na prvi stopnji,
– nadomeščanje vodje po pooblastilu.
na Davčnem uradu Dravograd:
6. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/ka v oddelku za davčno knjigovodstvo in
izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 6 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– organiziranje, usmerjanje in nadziranje
opravljanja dela,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih
enot,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih in v davčnem postopku
po pooblastilu,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
7. Vodja referata – višji/-a svetovalec/ka v referatu za samostojne podjetnike.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje referata,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij in poročil,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu.
8. in 9. Svetovalec/-ka – kontrolor/-ka
v oddelku za odmero in kontrolo – dve
delovni mesti.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove on
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.

10. Vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka v referatu za izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– posebni strokovni izpit za davčnega
izterjevalca.
Opis nalog:
– vodenje referata,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz
ter planov za izvajanje davčnih izvršb, informacij in poročil,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov davčne izvršbe iz premičnega premoženja,
– predlaganje izvršbe iz nepremičninskega premoženja.
11. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za splošne zadeve.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– načrtovanje, organiziranje in nadziranje opravljanja dela,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij in poročil,
– priprava načrtov materialne podlage
dela,
– vodenje upravnih postopkov.
na Davčnem uradu Ptuj:
12. Višji/-a referent/-ka v oddelku za
davčno inšpiciranje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit.
Opis nalog:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– spremljanje in evidentiranje inšpekcijskih pregledov.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
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Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovna mesta pod št.
od 1 do 11 ter z 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 12.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o osnovni ravni znanja tujega
jezika (za delovno mesto pod zap. št. 1).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto opravljalo:
– pod št. 1: DURS, GDU, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Brežice, Cesta
prvih borcev 39/a, 8250 Brežice,
– pod št. 3-4: DURS, DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 5: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 1001 Ljubljana,
– pod št. 6 do 11: DURS, DU Dravograd,
Meža 10, 2370 Dravograd,
– pod št. 12: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova 2/a, 2250 Ptuj.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Alenka Kovač Arh, tel.
01/478-28-65,
– pod št. 2: Ines Mlakar, tel.
07/462-01-51,
– pod št. 3 in 5: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 6 do 11: Damijana Pristovnik,
tel. 02/872-30-10,
– pod št. 12: Katja Perko Vugrinec, tel.
02/748-23-26.
Davčna uprava RS
Št. 1100-11/2006/1-0023163 Ob-19586/06
Ministrstvo za promet na podlagi prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1 in
113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
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sekretar v direktoratu za železnice (šifra delovnega mesta 250).
Razpisano delovno mesto sekretar je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu sekretar. Izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu sekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem
ekonomske, pravne, prometne, tehnične ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje
v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
na področju železnic.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati,
ki bodo poslali formalno nepopolne prijave
oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov,
zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– neposredna pomoč pri vodenju direktorata,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– spremljanje gradiv Državnega zbora, Vlade RS, ministrstev in EU in izdelava
mnenj in stališč h gradivom v medresorskem
in strokovnem usklajevanju z delovnega področja,
– priprava strokovnih podlag z delovnega področja,
– sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih …
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-11/2006/1-0023163«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na
javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS.
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 100-28/2006-4
Ob-19587/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja načelnik Upravne enote Novo mesto
javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest in prostega pripravniškega
mesta, in sicer za:
1. dve delovni mesti svetovalec v Oddelku za okolje in prostor, za nedoločen čas
s polnim delovnim časom,

2. delovno mesto referent v Oddelku
za upravne notranje zadeve – referatu za
osebna stanja, JRM in krajevne urade, za
določen čas s polnim delovnim časom, do
vrnitve odsotne javne uslužbenke s porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in
varstvo otroka,
3. pripravniško mesto pripravnika z visoko strokovno izobrazbo za pripravo na
uradniško delovno mesto v Oddelku za
upravno notranje zadeve, za določen čas s
polnim delovnim časom.
Opisi nalog
1. za delovni mesti svetovalec v Oddelku
za okolje in prostor:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja graditve objektov;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti.
2. za delovno mesto referent v Oddelku
za upravne notranje zadeve, v referatu za
osebna stanja, JRM in krajevne urade:
– vodenje skrajšanih upravnih postopkov;
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji;
– opravljanje enostavnih upravnih nalog;
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz evidenc;
– sprejemanje pošte, naslovljene na
Upravno enoto, v fizični obliki;
– opravljanje drugih nalog, podobne zahtevnosti.
3. pripravniško mesto za pripravnika
z visoko strokovno izobrazbo za pripravo
na uradniško delovno mesto v Oddelku za
upravno notranje zadeve:
– priprava za vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji s področja osebnih stanj in JRM ter za opravljanje drugih
upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. za delovni mesti svetovalec v Oddelku
za okolje in prostor:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem ali visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
2. za delovno mesto referent v Oddelku
za upravne notranje zadeve:
– 4-letna srednja izobrazba družboslovne ali splošne smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
3. za prosto pripravniško mesto v Oddelku za upravne notranje zadeve:
– visoka strokovna izobrazba upravne ali
pravne smeri.
Kandidati za vsa prosta mesta morajo
izpolnjevati tudi pogoje, ki jih določa 88. člen
Zakona o javnih uslužbencih, in sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Za delovni mesti svetovalec je pogoj tudi
uspešno opravljeno petmesečno poskusno
delo, za delovno mesto referent pa trimesečno poskusno delo. Uspešnost poskusnega dela bo preverjala komisija. Neuspešno
opravljeno poskusno delo je razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Za vsa prosta mesta so želene še veščine in lastnosti: komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost in usposobljenost za
timsko delo ter fleksibilnost.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati za delovni mesti svetovalec in delovno
mesto referent priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključenem šolanju,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in druga dokazila o
delovnih izkušnjah,
– fotokopiji potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo ali 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,
– potrdilo ali izjavo o tem, da zoper njih
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– morebitna priporočila.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št.
32/06) lahko za delovno mesto kandidirajo
tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravili najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Kandidati za prosto mesto pripravnika
morajo prijavi priložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo ali 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,
– potrdilo ali izjavo o tem, da zoper njih
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– morebitna priporočila.
Kandidate vabimo, da pošljejo pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8
dneh od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Upravna enota Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, v zaprti ovojnici
z označbo:
1. »za javni natečaj – svetovalec v
OOP«,
2. »za javni natečaj – referent v
OUNZ«,
3. »za javni natečaj – pripravnik v
OUNZ«.
ali na e-naslov: ue.novomesto@gov.si.
Kandidati, katerih vloge ne bodo popolne, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Prav tako ne bodo uvrščeni v izbirni postopek kandidati, za katere bo iz prejete
dokumentacije razvidno, da ne izpolnjujejo
natečajnih pogojev. Izbiro bodo opravile na-

ukrepi, ki se nanašajo na področje investiciji.
3. Višji svetovalec gospodarjenje z
nepremičninami.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji
svetovalec III. Uradnik bo naloge opravljal
na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje osnovnih računalniških apli
kacij.
Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja gospodarjenja z
nepremičninami in zemljiškoknjižnega ureja
nja nepremičnin.
4. Občinski redar.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu občinski redar
III, občinski redar II in občinski redar I. Za
delovno mesto občinski redar bosta izbrana
dva kandidata.
Izbrana kandidata bosta imenovana v
naziv občinski redar III. Uradnika bosta naloge opravljala na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji:
– srednja strokovna,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz področja prekrškovnih
organov,
– veljavno vozniško dovoljenje B kategorije (ne sme biti voznik začetnik),
– v evidenci ne sme imeti več kot 5 kazenskih točk v cestnem prometu,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje osnovnih računalniških apli
kacij.
Okvirna vsebina dela: nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega
prometa, druge naloge s področja občinskega redarstva.
5. Višji referent za stanovanjsko gospodarstvo.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivu višji referent II in višji
referent I. Izbrani kandidat bo imenovan v
naziv višji referent II. Uradnik bo naloge
opravljal na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji:
– višja strokovna izobrazba gradbene
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje osnovnih računalniških apli
kacij.
Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja gospodarjenja
s stanovanji, vodenje investicij na stanovanjskem področju, samostojno oblikovaje
gradiv s predlogi in ukrepi, ki se nanašajo
na stanovanjsko področje.

tečajne komisije na osnovi predstavitve v
vlogi, priloženih dokazil, izkazanih referenc
in razgovora s kandidati. Kandidate bomo o
izbiri obvestili najkasneje v 60 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS in na spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo.
O izbiri uradnikov in pripravnika bodo
izdani sklepi, ki bodo vročeni izbranim kandidatom, ostalim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o prostih delovnih
mestih in pojasnil v zvezi z izvedbo javnega natečaja je odgovorna javna uslužbenka Upravne enote Novo mesto Zdenka
Bajuk, vodja službe za skupne zadeve, tel.
07/393-91-66, elektronski naslov: Zdenka.Bajuk@gov.si.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravna enota Novo mesto
Ob-19588/06
Na podlagi prvega odstavka 56. člena
in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02, 110/02 - ZTD-B, 2/04 - ZDSS-1,
23/05, 62/05 – odločba US, 75/05- odločba
US in 113/05), Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, Postojna objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta
1. Višji svetovalec za urbanizem – v
Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje – vodja urada.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivu višji svetovalec II in
višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec II. Uradnik bo
naloge opravljal na lokaciji Ljubljanska 4,
Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit za občinskega urbani
sta,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje osnovnih računalniških apli
kacij.
Okvirna vsebina dela: vodenje Urada,
opravljanje zahtevnejših nalog s področja
urejanja in načrtovanja prostora, samostojno oblikovanje gradiv s predlogi in ukrepi,
ki se nanašajo na urejanje in načrtovanje
prostora.
2. Pomočnik župana za investicije.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivu podsekretar, sekretar. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv
podsekretar. Uradnik bo naloge opravljal
na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje osnovnih računalniških apli
kacij.
Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja vodenja investicij,
samostojno oblikovanje gradiv s predlogi in

Stran

Stran

5488 /

Št.

71 / 7. 7. 2006

Splošne določbe
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave(če ga imajo
opravljenega),
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za občinskega urbanista (za delovno mesto
pod točko 1),
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpit
iz področja prekrškovnih organov (za delovno mesto pod točko 4),
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Dokazila o nekaznovanju bo izbrani kandidat predložil po zaključenem postopku izbire.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj« z navedbo
delovnega mesta ter zaporedne številke delovnega mesta. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 15 dni po izbiri.
Dodatne informacije: Brigita Kidrič, tel.
05/728-07-53.
Občina Postojna
Št. 110-141/2006-31111
Ob-19616/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
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. 110-140/2006-31111
Ob-19617/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
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K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določeno v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-19620/06
Javni zavod za šport Občine Kočevje na
podlagi 33. člena Statuta Javnega zavoda
za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330
Kočevje, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Direktorja Zavoda bo imenoval Svet Zavoda po predhodnem soglasju soustanoviteljic.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor
je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko na podlagi javnega
razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje
področja
upravljanja
in strokovnega dela za šport v Občini Ko
čevje.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15 dni od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod
za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330
Kočevje s pripisom »Za razpisno komisijo
– ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire.
Javni zavod za šport Občine Kočevje
Ob-19621/06
Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
Ljubljana, Parmova 33, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Ljubljana, Parmova 33:
– objava v Uradnem listu: 7. 7. 2006,
– rok za prijavo: do 31. 7. 2006;
objavlja javni natečaj za prosta uradniška
delovna mesta
inšpektorjev/ic za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
1. Delo na uradniškem delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivu inšpektor III, II
in I.
Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opravljal/la v nazivu inšpektor/ica III.
Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo
v Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri
delu – Območno enoto Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetni/a diplomirani/a inženir/ka
gradbeništva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit za inšpektorja,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
2. Delo na uradniškem delovnem se lahko opravlja v nazivu inšpektor II in I. Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v
nazivu inšpektor/ica II.

Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo
v Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri
delu – Območno enoto Maribor, Partizanska
47/IV, 2000 Maribor.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetni/a diplomirani/a inženir/ka
gradbeništva ali univerzitetni/a diplomirani/a
inženir/ka elektrotehnike,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit za inšpektorja,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
3. Delo na uradniškem delovnem se lahko opravlja v nazivu inšpektor III, II in I. Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v
nazivu inšpektor/ica III.
Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo v
Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij – Območno enoto Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetni/a diplomirani/a pravnik/ca,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit za inšpektorja,
– osnovna raven znanja jezika narodne
skupnosti,
– znanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Naloge, ki se opravljajo na omenjenih
delovnih mestih:
– sodelovanje pri oblikovanju zahtevnejših gradiv,
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov po ZUP in postopanje ter izrekanje v skladu z ZID, ZIN in drugo
zakonodajo,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju inšpekcije in Inšpektorata,
– vodenje raznih evidenc s področja dela
inšpekcije,
– nudenje pravne in strokovne pomoči,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog
iz pristojnosti inšpekcije.
Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome in fotokopijo vozniškega izpita,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljanem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– 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),
– dokazilo o znanju tujega jezika ali jezika narodne skupnosti.
V skladu z 89. členom Zakona o javni
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.
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Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega izpita
za inšpektorja, če imajo opravljen strokovni
izpit iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile v roku enega lega od dneva imenovanja
za inšpektorja.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati/ke pošljejo prijave z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Inšpektorat
Republike Slovenije za delo, Parmova 33,
1000 Ljubljana.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije dobite na tel.
01/280-36-62 (Jelka Žvegelj Vulič).
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni posotpek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bi izdan sklep.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
mogoče dobiti na tel. 02/235-08-65.
Delovno sodišče v Mariboru

Št. 110-89/2006-2
Ob-19647/06
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto v Direktoratu za obrambno politiko/ Sektorju za mednarodno sodelovanje/ Oddelku za dvostransko
sodelovanje:
svetovalec za dvostransko sodelovanje (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 7 mesecev za naziv svetovalec III.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov NATO-Z,
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov EU-Z,
– državni izpit iz javne uprave.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– znanje drugega tujega jezika.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– delo z VDP, akreditiranimi v Republiki
Sloveniji.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz 5. in 6. alinee bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, mora ta
pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, določene
z Zakonom o obrambi.

Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Vojkova cesta 55, v Ljubljani.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Sekretariat generalnega sekretarja/ Urad za
upravljanje človeških virov/ Kadrovska služba/ Oddelek za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za
javni natečaj in navedbo delovnega mesta.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Su 010601/2006
Ob-19675/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Republika
Slovenija Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor, objavlja javni natečaj za
eno prosto delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo 3 let, s polnim delovnim
časom in trimesečnim poskusnim delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02).
Javni uslužbenec bo opravljal delo na sedežu Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni
trg 17, Maribor.
K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v
roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu na naslov: Delovno sodišče v Mariboru, Urad predsednika,
Glavni trg 17, 2000 Maribor, z oznako “javni
natečaj”.

Stran

Ob-19696/06
Javna agencija za podjetništvo in tuje
investicije, Ljubljana Dunajska 156, objavlja
prosta delovna mesta za
vodje predstavništev v tujini (4 delovna mesta - Düselldorf - Nemčija, Milano
- Italija, Istanbul - Turčija, Bukarešta Romunija).
1. Delovno mesto vodje predstavništva
JAPTI v tujini, se opravlja v nazivu samostojni svetovalec.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– vsaj 7 let delovnih izkušenj na področju
mednarodne trgovine,
– dobro poznavanje poslovnega okolja
Slovenije in države, za katero se javlja,
– aktivno znanje angleškega jezika in jezika države, za katero kandidira,
– komunikativnost in sposobnost za delo
v prodaji,
– organizacijske sposobnosti,
– poznavanje računalniških orodij,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določa
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih
in sicer:
– 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 6 mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjeno fotokopijo diplome) in potrdilo o aktivnem
znanju jezikov,
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdila iz zadnjih dveh alinej te točke
lahko nadomesti pisna izjava kandidata.
5. Izbrani kandidati bodo delo opravljali
na predstavništvih JAPTI v naslednjih mestih:
– Düselldorf, Nemčija,
– Milano, Italija,
– Istanbul, Turčija,
– Bukarešta, Romunija.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 3 let s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na sedežu agencije in
šestmesečnim poskusnim delom.
Upoštevali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev ter opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v roku 15
dni od dneva objave tega javnega razpisa
na naslov: Javna Agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, kadrovska služba, z oznako: »Ne
odpiraj – za javni razpis« in navedbo razpisanega delovnega mesta ter kraja predstavništva, za katero se prijavljate.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po izbiri.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Mariji Šterbenc, vodji
splošno kadrovske službe JAPTI, na tel.
01/589-18-71.
Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 110-142/2006-31111
Ob-19942/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem 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 okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 3776

Ob-19382/06

Posebno obvestilo o javnem naročilu
(za prevod gradiva za “Izobraževanje
notranjih revizorjev v javnem sektorju”)
1. Postopek za oddajo naročila: poenostavljen postopek z omejitvijo.
2. Program: prehodni vir 2004.
3. Financiranje: odločba komisije 4183;
PF 2004/016-710.05.02.
4. Naročnik: Ministrstvo za finance Republike Slovenije (Center za razvoj financ,
Ljubljana, Slovenija).
5. Povzetek opisa storitvene pogodbe
Glavni cilj projekta “Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju” je
uvedba programa izobraževanja za notranje revizorje v javnem sektorju v Sloveniji, ki bo usklajen z najboljšo mednarodno
prakso in standardi. Eden od glavnih sestavnih delov projekta je razvoj pisnega
učnega gradiva.
Od kandidata se pričakuje, da bo:
1. prevedel učno gradivo iz angleščine v
slovenščino za sedem modulov; vsak modul bo imel med 200 in 400 strani učnega
gradiva;
2. pripravil poenoten besednjak na osnovi učnega gradiva;
3. lektoriral in uredil učno gradivo za vsakega od sedem modulov in s tem zagotovil
njegovo strokovno, jezikovno in pravopisno
pravilnost;
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4. predal naročniku prevedeno in urejeno
učno gradivo v predhodno opredeljeni obliki,
ki mora biti enaka angleški različici;
5. prevedel izpitne pole za vsak modul
za preizkus/oceno znanja študentov (iz angleščine v slovenščino) in izpolnjene izpitne pole iz slovenščine v angleščino (za tri
module).
Kategorija storitev 27 – Druge storitve
(Prevajalske storitve).
Povabilo k sodelovanju bo predvidoma
poslano 28. julija 2006 kandidatom, ki se
bodo uvrstili v ožji izbor. Kandidati bodo
imeli na voljo 21 dni za pripravo svojega
predloga.
Načrtovani datum podpisa pogodbe:
28. avgust 2006.
Predvideno trajanje pogodbe: 1. september 2006–30. oktober 2007. Večina dela bo
opravljena v prvih šestih mesecih.
Maksimalna višina razpisanih sredstev:
60.000 EUR.
Pogoji za sodelovanje
6. Ustreznost kandidatov: na razpis se
lahko, pod enakimi pogoji, prijavijo fizične
in pravne osebe s sedežem v državah članicah WTO. Kandidati morajo predložiti redni
izpis iz sodnega registra, ki dokazuje, da so
prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe
ali samostojni podjetniki v državi, kjer so
ustanovljeni.
7. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe – samostojno ali povezane v konzorcije.
Konzorcij je lahko stalna, pravno-formalno ustanovljena skupina ali pa skupina, ki
je bila neformalno ustanovljena posebej za
namen tega javnega naročila. Vsi člani konzorcija (npr.: nosilec in vsi ostali partnerji) so
solidarno odgovorni naročniku – podpisniku
pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe bo avtomatično zavržena. Če je neprimerna fizična ali pravna oseba član konzorcija, bo posledično zavržena celotna vloga
konzorcija.
8. Število prijav: kandidati (vključno s
podjetji v okviru iste pravne skupine, ostali
člani konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot posamezniki ali kot nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V primeru,
da fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prijave), bodo iz nadaljnjega postopka izločene
vse vloge, v katerih sodeluje ta fizična ali
pravna oseba.
9. Prepoved medsebojnega povezovanja
ponudnikov uvrščenih v ožji izbor: katerakoli
ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega
postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so
prišli v ožji izbor za namen te pogodbe, se
med seboj ne smejo združevati ali izbrati za
svoje podizvajalce druga podjetja, ki so se
tudi uvrstila v ožji izbor.
10. Razlogi za izločitev: kot del vloge
morajo kandidati priskrbeti dokaze, ki so
zahtevani po priročniku, ki velja za to proceduro (Priročnik za dodeljevanje donacij
in javna naročila v okviru pristopnih pomoči
-- http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm).
Za dodatne informacije kontaktirajte naročnika.
11. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
Za kandidate bodo veljali spodnji kriteriji
za uvrstitev v ožji izbor. Če bodo prijave od-

dane s strani konzorcija, bodo ti kriteriji za
uvrstitev v ožji izbor veljali za cel konzorcij:
1. Letni promet kandidata v letih 2004 in
2005 mora biti vsaj 120.000 EUR.
2. Vsaj 2 strokovnjaka morata trenutno
delati za kandidata na področjih, ki so povezana s to pogodbo tj. angleško-slovenski
in slovensko-angleški prevod strokovnega
besedila na področju revizije ali računovodstva (ki sta zaželjeni področji) ali financ na
splošno.
3. V tej prijavi mora biti navedena informacija o vsaj še 2 relevantnih projektih, ki
sta podobna projektu v tej pogodbi. Projekta
morata biti primerljiva v kompleksnosti, obsežnosti in v naravi prevedenega materiala
(strokovno besedilo s področja revizije, računovodstva ali financ).
Prijava
12. Rok za prejem prijav: četrtek, 27. julij
2006 ob 10. uri dopoldne.
13. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene na standardnem prijavnem obrazcu (objavljenem
na internet strani www.cef-see.org). Oblika
prijave in navodila za izpolnjevanje morajo
biti natančno upoštevana.
Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu
z navodili, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošure, dopisi, itd.), poslana v prijavi, ne bo
upoštevana.
14. Oddaja prijav
Prijave morajo biti posredovane izključno
naročniku, in sicer:
– ali s priporočeno pošto na naslov: Jana
Repanšek (TIAPS), Center za razvoj financ,
Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana;
– ali osebno (vključno z dostavo preko
kurirja) neposredno naročniku, ki bo izdal
potrdilo z navedbo datuma in ure prejema,
in sicer na naslov: Jana Repanšek (TIAPS),
Center za razvoj financ, Cankarjeva 18,
SI-1000 Ljubljana.
15. Operativni jezik: vsa pisna komunikacija za to javno naročilo in pogodbo mora biti
v angleškem jeziku.
16. Druge informacije: jih ni.
Center za razvoj financ
Št. 3776

Ob-19384/06

Specific contract notice
(for the translation of the “Training
of Internal Auditors in Public Sector”
material)
1. Procedure: Simplified restricted.
2. Programme: Transition Facility 2004.
3. Financing: Commission decision 4183;
PF 2004/016-710.05.02.
4. Contracting Authority: Ministry of Finance of the Republic of Slovenia (Center
of Excellence in Finance, Ljubljana, Slo
venia).
5. Summary Description of the Service
Contract
The overall objective of the “Training of
Internal Auditors in Public Sector” project
is to introduce training program for internal auditors in public sector in Slovenia in
line with the best international practice and
standards. One of the main components
of the project is development of the written
training material.
The Candidate will be expected to:
1. translate training material from English
to Slovene language for seven training modules; each module will be no less than 200
and no more than 400 pages long;
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Št.

2. prepare unified glossary from this
training material in Slovene language;
3. proof-read and edit training material in Slovene language for each of seven
modules to assure technical, linguistic, and
spelling accuracy;
4. deliver translated and edited training
material in a predefined format that is equal
to the one for the English version material;
5. translate exam papers that will examine/evaluate knowledge of students after
each module (from English to Slovene) and
completed exam papers from Slovene to
English (for three modules).
Service category 27 – Other Services
(Translation Services).
Invitation to participate is planned to be
sent out to the short-listed candidates on
July 28, 2006. Candidates will have 21 days
to prepare their proposal.
Planned date of contract signing: August
28, 2006.
Expected duration of the contract: September 1, 2006 through October 30, 2007.
Majority of work will be done in the first six
months.
Maximum value of the contract: EUR
60.000,00.
Conditions of participation
6. Eligibility: participation is open on
equal terms to all natural and legal persons of the WTO Member States. An Extract
from the Register of companies issued by a
competent judicial or legal authority of the
country in which it is established has to be
submitted.
7. Candidature
All eligible natural and legal persons or
groupings of such persons (consortia) may
apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for
a specific tender procedure. All members
of a consortium (ie, the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person will result in the automatic
exclusion of that person. In particular, if that
ineligible person belongs to a consortium,
the whole consortium will be excluded.
8. Number of applications: no more than
one application can be submitted by a natural or legal person (including legal persons
within the same legal group) whatever the
form of participation (as an individual legal
entity or as leader or partner of a consortium
submitting an application). In the event that
a natural or legal person (including legal persons within the same legal group) submits
more than one application, all applications in
which that person (and legal persons within
the same legal group) has participated will
be excluded.
9. Shortlist alliances prohibited: any
tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the
short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure.
Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the
contract in question.
10. Grounds for exclusion: as part
of the application form, candidates
must provide the evidence required under the Guide governing this procedure
(Guide on Grants and Public Procurement under Pre-accession Instruments - http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm).

dokumenta 2004–2006 » Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja«, sklepa organa
upravljanja: Ugotovitev o izpolnitvi pogojev
za začetek izvajanja ukrepa 1.4 (instrument
1.4.03) št. 3083-10/2003-789 z dne 29. 5.
2006 in Sprememba ugotovitve o izpolnitvi pogojev za začetek izvajanja ukrepa 1.4
(instrument 1.4.03) 3083-10/2003-790 z dne
2. 6. 2006, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo objavlja

Contact the Contracting Authority for further information.
11. Selection criteria
The following selection criteria will be
applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these
selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1. The annual turnover of the Tenderer
in the years 2004 and 2005 must be at least
EUR 120.000,00.
2. At least 2 experts should currently
work for the applicant in the fields related to
this contract i.e. English/Slovene and Slovene/English translation of technical text in
the field of auditing and accounting (which
are preferred fields) or finance in general.
3. The information of at least 2 relevant
projects similar to this one must be submitted in the application. The projects must be
comparable in complexity, scope and nature
of translated material (technical text in the
field of auditing, accounting or finance).
Application
12. Deadline for receipt of applications:
thursday, July 27th, 2006 at 10 AM.
13. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using
the standard application form (available at
the Center of Excellence in Finance website www.cef-see.org), whose format and
instructions must be strictly observed.
Any application which does not observe
these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.
14. How applications may be submitted
Applications must be submitted in
English exclusively to the Contracting
Authority:
– either by recorded delivery (official
postal service) to: Ms. Jana Repansek
(TIAPS), Center of Excellence in Finance,
Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana,
– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt
to: Ms. Jana Repansek (TIAPS), Center of
Excellence in Finance, Cankarjeva 18, 4th
Floor, SI-1000 Ljubljana.
15. Operational language: all written
communications for this tender procedure
and contract must be in English.
16. Other information: none.
Center of Excellence in Finance
Št. 511-27/2005
Ob-19622/06
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.
116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06; v nadaljevanju: PPIPRS),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/06), Resolucije
o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem
programu za obdobje 2006–2010 (Uradni
list RS, št. 3/06), Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 do 2006,
Programskega dopolnila za obdobje 2004
do 2006, Izvedbene strukture ukrepov 1.
prednostne naloge enotnega programskega

Stran

javno povabilo
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
Ukrep 1.4: gospodarska infrastruktura
in javne storitve
Instrument 3: Nacionalni raziskovalni
in razvojni program – Projekti razvoja
raziskovalne infrastrukture centrov
odličnosti
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega povabila
Predmet javnega povabila je podpora
projektom razvoja raziskovalne infrastrukture raziskovalnih centrov odličnosti (v nadaljevanju: centrov odličnosti), ki podpirajo
raziskovalno razvojne (v nadaljevanju: RR)
projekte centrov odličnosti, sofinanciranih v
okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja.
Podprti bodo projekti razvoja raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti (v nadaljevanju: projekti), ki vključujejo:
– naložbe v nakup oziroma modernizacijo raziskovalne opreme,
– naložbe v usposobitev prostorov.
Aktivnosti v ukrepu 1.4. nimajo narave
državnih pomoči. Projekti, ki bodo sofinancirani iz ukrepa 1.4., imajo naravo javnega
naročila.
3. Namen javnega povabila: namen javnega povabila je prispevati k razvoju javne raziskovalno razvojne infrastrukture ter
krepitvi zmogljivosti univerz in javnih raziskovalnih ustanov za ustvarjanje in prenos
znanja in novih tehnologij na prednostnih
področjih raziskav in tehnološkega razvoja,
ki so zlasti: informacijsko-komunikacijske
tehnologije, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo
in tehnologije za trajnostno gospodarstvo
(predvsem okoljske tehnologije).
4. Upravičeni stroški in stopnje pomoči
Aktivnosti morajo biti upravičene kot je
določeno v Programskem dopolnilu. V skladu s poglavjem 2.1.5.5 so upravičeni stroški
naslednji:
– prenova, obnova in modernizacija prostorov in opreme,
– opremljanje in najem prostorov in opreme, katerih nabavna vrednost enote na dan
javnega razpisa presega 10.000 EUR v tolarski protivrednosti,
– tehnično in finančno strokovno znanje
neposredno vezano na projekt.
Stroški morajo biti skladni z regulativo
EK 1145/2003.
Stopnja pomoči je do 100% upravičenih
stroškov.
5. Pogoji za kandidiranje
1. Skladnost projekta s cilji in nalogami
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa, opredeljenimi v resoluciji o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (ReNRRP)
(Uradni list RS, št 3/06). Skladnost s kriteriji
za izbor ožjih prednostnih področij, za ka-
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tere se predvideva nadaljnje sofinanciranje
aplikativnih in razvojnih raziskav ter raziskovalne infrastrukture, opredeljenimi v poglavju 8. Dodatek ReNRRP.
2. Prijavitelji projekta in nosilci aktivnosti/investicij:
Na javno povabilo se lahko prijavi skupina
partnerjev, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– Projekt mora biti skladen z namenom
razpisa, vloga pa pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
– Projekt lahko predstavi le skupina partnerjev (najmanj treh). Skupina mora obvezno vključevati podjetje (gospodarstvo) in
predstavnike institucij znanja*.
– Skupina partnerjev je dosegla dogovor
o medsebojnem sodelovanju na projektu, dosegla soglasje o predlaganih investicijah in
izbrala nosilca projekta, ki v imenu skupine
predloži projekt. Dogovor formalizira pismo o
nameri ustanovitve centra odličnosti, ki mora
biti pripravljeno skladno z navodili v razpisni
dokumentaciji.
– Center odličnosti mora ustrezati naslednji opredelitvi: visoko kakovostna multidiciplinarna skupina raziskovalcev iz akademske
sfere in gospodarstva, ki zagotavlja kritično
maso znanja in ustrezno raziskovalno infrastrukturo za preboj centra odličnosti v vrh
svetovne znanosti in/ali vključitev v mednarodno mrežo odličnosti. Namen centra odličnosti je krepitev sposobnosti ustvarjanja,
prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter
razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki
so zlasti: informacijsko-komunikacijske tehnologije, novi materiali, tehnologije vodenja
procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem
okoljske tehnologije).
– Prijavitelj projekta razvoja raziskovalne
infrastrukture raziskovalnih centrov odličnosti mora biti javni zavod, ki izpolnjuje pogoje
za opravljanje raziskovalne dejavnosti in je
vpisan v evidenco pristojnega ministrstva za
opravljanje raziskovalne dejavnosti.
– V okviru javnega razpisa za pridobitev
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), ukrep 1.1.: spodbujanje razvoja inovacijskega okolja (Uradni list RS,
št. 39-42/2004) je bil predhodno že pozitivno
ocenjen raziskovalno-razvojni projekt centra
odličnosti, v okviru katerega izbrani nosilni
prijavitelj predloži projekt razvoja raziskovalne infrastrukture za inštrument 1.4.03.
*Institucije znanja v okviru tega javnega
povabila so univerze, samostojni visokošolski
zavodi, javni raziskovalni zavodi, drugi javni
zavodi, zasebne pridobitne in nepridobitne
raziskovalne organizacije, vpisani v evidenco
pristojnega ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti.
4. Upravičeni prejemniki sredstev
Pogodbeni partner z ministrstvom bo prijavitelj, določen za nosilca projekta v pismu
o nameri. Nosilec projekta in vsi prejemniki
sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: morajo biti javni zavodi, ki izpolnjujejo
pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco pristojnega
ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti.
Končni prejemniki morajo izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– opravljajo dejavnost v Republiki Slo
veniji,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do dr
žave.
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5. Finančni in drugi vstopni pogoji za kandidiranje
– Predlagano sofinanciranje upravičenih
stroškov projekta mora biti vsaj 10,000.000
SIT, in sme znašati največ 350,000.000 SIT.
– Prijavitelji morajo izkazati:
– finančni načrt, iz katerega mora biti
razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančnega načrta,
– da so pridobljena vsa potrebna dovoljenja za začetek izvedbe investicije,
– dokazilo-izjava, da bo investicija locirana v Sloveniji ter izjavo o ohranitvi investicije
v regiji za obdobje 5 let. Prijavitelj se prav
tako zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku investicije ne bo prišlo do spremembe
namembnosti ali lastništva investicije, ki bi
vplivala na cilje tega razpisa/programa oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem
evropskem trgu. Za vsako takšno spremembo mora prejemnik sredstev predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
– Predstavljena mora biti sposobnost
sodelujočih partnerjev za izvedbo projekta
(dokazi, da prijavitelji imajo zahtevane sposobnosti in znanja – finančne, kadrovske,
materialne, organizacijske, komunikacijske –
da bodo vodili in zaključili projekt uspešno).
– Projekt traja največ 36 mesecev, vendar
najdalj do 30. 6. 2008.
6. Merila za izbor projektov
Postopek izbora projektov je dvofazni
postopek. Izbor projektov opravi v prvi fazi
strokovna ocenjevalna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za znanost. Druga faza
potrjevanja projektov poteka preko Strokovne
ocenjevalne skupine ESRR in Programskega
sveta ESRR.
Za ocenjevanje projektnih predlogov
bosta uporabljeni dve vrsti meril za izbor:
splošna merila in horizontalna merila. Splošna merila izhajajo neposredno iz uredb
Evropske komisije o strukturnih skladih in
programskih dokumentov, Enotnega programskega dokumenta in Programskega
dopolnila. Horizontalna merila izhajajo iz
horizontalnih ciljev Enotnega programskega dokumenta.
6.1.Merila za ocenjevanje projektov

V okviru razpoložljivih sredstev se odobrijo
le vloge, ki dosežejo najmanj polovico možnih
točk in najmanj dve tretjini možnih točk pri merilu št. 5 Tehnična in ekonomska utemeljenost
predlagane raziskovalne opreme in eventualne potrebne usposobitve prostorov.
7. Višina sredstev in obdobje za porabo
sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov v programskem obdobju 2004–2006,
z možnostjo koriščenja do 30. 6. 2008, je
476,774.000 SIT, od tega okvirno:
– namenska sredstva EU – ESRR:
357,580.500 SIT,
– slovenska soudeležba: 119,193.500
SIT.
Navedena sredstva so podana v tekočih cenah. Sredstva bremenijo proračunski
postavki 9304 in 9404 Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
8. Trajanje projekta
Projekt traja največ 36 mesecev, vendar
najdalj do 30. 6. 2008.
9. Način predložitve vlog
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (po pošti
ali oddaja v vložišče Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana), v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – Prijava projekta razvoja raziskovalne infrastrukture centra odličnosti« na
prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Prijava mora biti izdelana v slovenskem
jeziku.
Prijavitelji naj uporabljajo izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavni obrazec naj prijavitelji skrbno in v
celoti izpolnijo.
Utemeljitve in mnenja napiše prijavitelj v
navedeni strukturi in obsegu, podpiše pa jih
vodja projekta.
K prijavnim obrazcem in prilogam naj
prijavitelji ne prilagajo raznih prospektov
raziskovalne opreme, predračunov raziskovalne opreme ali drugih prilog, značilnih za
raziskovalno opremo, na katero se prijava
nanaša.

Merilo
1 Prispevek k učinkovitejšemu prenosu znanja v izdelke, storitve in procese z
visoko dodano vrednostjo (k ustvarjanju prihodka), k pospeševanju zagona
in razvoju novih tehnološko usmerjenih dinamičnih podjetij, k ustvarjanju in
ohranjanju visoko zahtevnih delovnih mest. Prispevek k ostalim ciljem EPD
in 1. prednostne naloge.
2 Pripevek k izboljšanju sodelovanja med institucijami znanja ter podjetji. Kakovost partnerstva se kaže v skupni strategiji razvoja, v raznolikosti in številu
partnerjev (podjetja, institucije znanja, druge organizacije), v izkušnjah in
rezultatih na področju medsebojnega sodelovanja in povezovanja ter v
enakovredni zastopanosti partnerjev v projektu (finančni in drugi vložki v
projekt).
3 Prispevek k ustvarjanju pogojev za osredotočeno vlaganje v znanje v podporo razvoja in delovanja centrov odličnosti v podporo obvladovanju novih
tehnologij ter v podporo razvoju novih tehnologij na prednostnih področjih
raziskav in tehnološkega razvoja, ki so zlasti: informacijsko-komunikacijske tehnologije, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija
s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske
tehnologije).
4 Prispevek k preboju centra odličnosti v vrh svetovne znanosti in/ali vključitev
v mednarodno mrežo odličnosti.
5 Tehnična in ekonomska utemeljenost predlagane raziskovalne opreme in
eventualne potrebne usposobitve prostorov.
6 Horizontalni cilji EPD (regionalni razvoj, doseganje okoljskih ciljev, razvoj
informacijske družbe, enake možnosti).
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Podatki iz prejete dokumentacije se bodo
obravnavali kot poslovna skrivnost.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, in vloge, ki niso
skladne z nameni povabila, se zavržejo pred
postopkom ocenjevanja.
10. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo
vlog je torek, 18. julija 2006. Upoštevajo vloge, ki so ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo najkasneje do 14.
ure tega dne.
11. Datum odpiranja vlog: odpiranje
vlog bo v sredo, 19. julija 2006. Odpiranje
ni javno.
12. Obveščanje o izboru: okvirni rok za
obveščanje predlagateljev vlog o rezultatih
izbora je 90 dni od datuma odpiranja vlog.
13. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko javni
razpisi.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije posreduje Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade, MVZT
(Darja Piciga, tel. 478-47-36, e-naslov: darja.piciga@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

lo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.) – velja za ponudnike iz točke 2.a,
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori – velja
za ponudnike iz točke 2.b,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik.
10. Javna ponudba velja do 20. 7.
2006.
13. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe oziroma javne dražbe
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 478-150/2006/2
Ob-19591/06
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS št. 12/03, 77/03), Ministrstvo za javno
upravo razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne ponudbe:
a) odprodaja zasedenega stanovanja:
zasedeno stanovanje št. 14, Bratovševa
ploščad 1, v izmeri 42,45 m 2, ponudbena
cena: 27,265.000 SIT.
b) Oddaja v najem poslovnega prostora št. 8 v objektu J16 v izmeri 22,35 m2
na MMP Gruškovje, mesečna najemnina:
600.000 SIT.
K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
Mesečna najemnina bo določena v EUR,
plačevala pa se bo v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izdaje računa.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi. Dodatne informacije na
Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
4. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovni prostor
pod točko 2.b izstavljal mesečne račune za
najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec,
najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati
najemnino v roku 15 dni od prejema računa
na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in more-

bitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
Za nepremičnine po točko 2.a najugodnejši ponudnik dolžan plačati kupnino v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR št.:
01100-6300109972, sklic na številko (navedene spodaj!). Položena kavcija se šteje v
kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
od podpisa pogodbe je bistvena sestavina
pravnega posla.
a) odprodaja zasedenih stanovanj: zasedeno stanovanje št. 14, Bratovševa ploščad
1, v izmeri 42,45 m2, sklicna številka: 18
31119-7200013-75491506.
b) Oddaja v najem poslovnega prostora št. 8 v objektu J16 v izmeri 22,35 m2
na MMP Gruškovje, sklicna številka: 18
31119-7103018-75600206.
5. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
6. Višina varščine: pred ponudbo morajo ponudniki za nepremičnino po točko 2.a
položiti kavcijo v višini 10% od ponudbene
oziroma izklicne cene, za poslovni prostor
pod točko 2.b pa kavcijo v višini 600.000
SIT, na račun št.: 01100-6300109972, sklic
(sklicne številke navedene v točki 4). Po
opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki
na javni ponudbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 30 dni brez obresti.
7. Ogled nepremičnin:
a) odprodaja zasedenih stanovanj: zasedeno stanovanje št. 14, Bratovševa ploščad
1, v izmeri 42,45 m 2, 12. 7. 2006 od 10.30
do 11. ure.
b) Oddaja v najem poslovnega prostora
št. 8 v objektu J16 v izmeri 22,35 m2 na
MMP Gruškovje, 12. 7. 2006 od 10.30 do
11. ure.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
za nepremičnine pod točko 2.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do
20. 7. 2006 do 9. ure na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javnega ponudbe: oddaja ponudbe za javno ponudbo za prodajo zasedenega stanovanja in oddajo poslovnega
prostora na MMP Gruškovje.
Šifra zadeve: številka: 478-150/2006.
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za nakup iste
nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo
med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje,
opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za nepremičnino pod točko
2.a je 100.000 SIT, najmanjši dvig mesečne
najemnine za poslovni prostor pod točko
2.b pa je 5.000 SIT. Morebitna licitacija bo
na naslovu: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana dne 20. 7.
2006 ob 9.30.
9. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdi-
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Ob-19707/06
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad po sklepu nadzornega sveta z
dne 6. 6. 2006 na podlagi 13. člena Zakona
o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02
in 8/03, popr, 58/03; ZUreP-1), 148. člena
Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. l. RS, št.
63/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN), 14.
in 32. člena Splošnih pogojev poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00 in
28/01) in za zagotavljanje izvrševanja pristojnosti občine skladno s prvo alineo drugega odstavka 154. člena SZ-1 objavlja
program
sofinanciranja izgradnje neprofitnih
najemnih stanovanj za leti 2006 in 2007
I. Skupna določila
1. Načini sofinanciranja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na
podlagi tega programa sofinancira izgradnjo
neprofitnih najemnih stanovanj v občinah in
podpira občine pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju skladno z
12. členom ZUreP-1 in prvo alineo drugega
odstavka 154. členom SZ-1 tako, da:
1. daje ugodna dolgoročna stanovanjska posojila občinam, javnim nepremičninskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam za pridobivanje
oziroma zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj,
2. investira skupaj z občinami, javnimi
nepremičninskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami v zagotavljanje
neprofitnih najemnih stanovanj – soinvestitorstvo,
3. refinancira obstoječe kredite SSRS
občinam, javnim nepremičninskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam.
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2. Upravičeni prosilci:
1. občine ali njihovi proračunski skladi,
ustanovljeni za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj,
2. javni nepremičninski skladi,
3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152.
člena SZ-1.
Subjekti iz prejšnjih točk so lahko udeleženi v eni ali več načinih sofinanciranja
projektov s strani SSRS.
Prosilci iz 2. in 3. točke I.2. tega programa morajo vlogi obvezno priložiti ustrezen
sklep pristojnega organa občine v kateri se
bo izvajala investicija, ki izkazuje potrebo
po pridobitvi neprofitnih najemnih stanovanj.
3. Višina sredstev za izvajanje tega programa je predvidoma za posojila 2,5 milijarde tolarjev in za soinvestitorstvo 2,5 milijarde tolarjev, s porabo v letih 2006, 2007
in 2008. Razpis je odprt do dne, ko so s
sklepi nadzornega sveta SSRS odobrena
vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2007.
Nadzorni svet SSRS glede na izkazani
interes lahko določi tudi drugačno razmerje porabe sredstev za posamezen namen
oziroma poveča ali zmanjša delež celotnih
razpoložljivih sredstev.
II. Posojila
1. Splošni nameni
Posojila SSRS po tem programu, ki se
v njegovem II. poglavju šteje kot razpis posojil skladno s 14. členom splošnih pogojev
poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
119/00 in 28/01), so namenjena:
1. komunalnemu opremljanju zemljišč
oziroma gradbenih parcel zase ali za oddajanje najugodnejšemu javnemu ali zasebnem (so)investitorju stanovanjske gradnje
ali zagotavljanje raznih oblik javno – zasebnih partnerstev (v nadaljevanju: nameni
KO),
2. pridobitvi neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot z gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo, s katero se pridobijo nova
najemna stanovanja ali bivalne enote in nakupom, vse v letih 2006 in 2007 (v nadaljevanju: nameni GR).
2. Posebni nameni
Posojila so namenjena tudi prosilcem,
ki omogočajo trajne oblike bivanja romskim
družinam, ki imajo na njihovem območju
stalno prebivališče in istočasno izboljšujejo
bivalne pogoje (pogoje uporabe lastnih in
drugih stanovanj, stanovanjskih hiš in bivalnih naselij) drugih občanov na območjih,
kjer so takšni pogoji poslabšani zaradi neurejenih romskih naselij.
II.I Razpisni pogoji za posojila:
1. Za posojila za namene KO morajo prosilci predložiti:
– projektno nalogo oziroma predhodne
študije, v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur.
l. RS, št. 117/04 in 74/05) sprejeti program
komunalnega opremljanja, iz katerih je razviden namen in obseg investicije v stanovanjsko gradnjo,
– investicijsko dokumentacijo skladno z
uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99 in
ZJF in ZJN-1),
– skladno z določbami 16. člena Zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94,
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45/97 – Odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – Odl.
US, 61/99 – Odl. US, 79/99 in 89/99 – Odl.
US in 93/05) predhodno soglasje ministrstva
pristojnega za finance, kadar je prosilec občina oziroma k poroštvu, če je občina porok
prosilcu, ki je kot subjekt naveden pod točkama 2. in 3 iz I.2. tega programa,
– terminski plan realizacije investicije,
– opredelitev strukture cene investicije,
– vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do
SSRS,
– za pokritje potrebne lastne udeležbe
za izvedbo projekta z investicijskim programom in bilančnimi podatki prosilci izkažejo
presežek trajnih virov nad materialnimi in
nematerialnimi naložbami,
– dostavijo BON-1/Z, ki ga izda AJEPS
in ob vložitvi vloge ne sme biti starejši od
1 meseca.
Za posojila za namene GR morajo prosilci izpolnjevati naslednje pogoje:
– pridobljeno gradbeno dovoljenje za
gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanj
ali stanovanjske stavbe,
– v primeru nakupa tudi veljavno sklenjeno pogodbo ali predpogodbo za nakup
stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti,
– v primeru obnove po določilih ZGO-1
pridobljeno ustrezno lokacijsko informacijo
za gradnjo in načrt izvedbe z opisom predvidenih del,
– skladno z določbami 16. člena Zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94,
45/97 – Odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – Odl.
US, 61/99 – Odl. US, 79/99 in 89/99 – Odl.
US in 93/05) predhodno soglasje ministrstva
pristojnega za finance, kadar je prosilec občina oziroma k poroštvu, če je občina porok
prosilcu, ki je kot subjekt naveden pod točkama 2. in 3 iz I.2. tega programa,
– za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano
ustrezno projektno dokumentacijo skladno
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in
stanovanj (Ur. l. RS, št. 125/03) oziroma v
primeru bivalnih enot Pravilnik o minimalnih
tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati
bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04),
– podana izjava projektanta, da površina
stanovanj ustreza površinskim standardom
po Pravilniku o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04),
– terminski plan realizacije investicije,
– opredelitev strukture cene investicije,
– bodo prosilci pridobljena stanovanja
oddali v najem upravičencem po Pravilniku
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04),
– vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do
SSRS,
– za pokritje potrebne lastne udeležbe
za izvedbo projekta z investicijskim programom in bilančnimi podatki prosilci izkažejo
presežek trajnih virov nad materialnimi in
nematerialnimi naložbami,
– dostavijo BON-1/Z, ki ga izda AJEPS
in ob vložitvi vloge ne sme biti starejši od
1 meseca.
3. SSRS bo obravnaval le pravilno oddane, izpolnjene in popolne vloge ter si
pridržuje pravico, da preveri ustreznost in
veljavnost vse predložene dokumentacije
– prilog k vlogi in jo opredeli kot neustrezno
ali neskladno z razpisnimi zahtevami.

II.II Posojilni pogoji:
1. Posojilo lahko dobi prosilec, če na
predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih odda popolno
vlogo za pridobitev posojila.
2. Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je odvisna
– za namene GR: od obračunske vrednosti prijavljene investicije in je vezana na
s strani SSRS določeno primerno ceno za
nakup po tem programu ter se določi po
preučitvi dokumentacije,
– za namene KO: od obračunske vrednosti investicije izračunane po veljavnem
programu opremljanja, in sicer dela, ki odpade na stanovanjski del.
Višina posojila lahko znese do največ
50% obračunske vrednosti investicije ali
lastnega dela investicije, če je v projektu
SSRS udeležen kot soinvestitor.
Po preučitvi popolne vloge SSRS odloči katera cena se upošteva za obračunsko vrednost investicije, pri čemer so cene
omejene navzgor in se lahko upošteva največ primerna cena, navedena v III. poglavju
tega programa pomnoženo s stanovanjsko
površino izračunano po definiciji iz III.I. 1.2.
tega programa.
V obračunsko vrednost investicije se šteje tudi minimalno število parkirnih mest v pokritih objektih ali za to namenjenih objektih.
V primeru rekonstrukcije stavb ali njihovih delov, proglašenih za kulturni spomenik
skladno z zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99) je primerna cena za
GOI praviloma lahko enaka primerni ceni za
GOI za novogradnje.
3. Obrestna mera za odobreno posojilo
je letna v višini 12 mesečnega EURIBOR
+ 0% in se obračunava na stanje glavnice.
Glavnica se revalorizira z valutno klavzulo (D).
V mesecu sprejema tega programa oziroma razpisa posojil je obrestna mera D
+ 3,521%. Obrestna mera se spreminja enkrat letno, in sicer 1.1. vsako leto na podatke
o letnem EURIBOR, objavljenem na prvi delovni dan v decembru preteklega leta.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
4. Odplačilna doba za odobreno posojilo je
– za namene KO do 5 let od podpisa posojilne pogodbe z enoletnim moratorijem;
– za namene GR največ 25 let od podpisa posojilne pogodbe. Prva anuiteta zapade
v plačilo tri mesece po črpanju celotnega
posojila, vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja
anuiteta zapade v plačilo največ 25 let po
podpisu posojilne pogodbe.
Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah. Odobreno posojilo se preračuna v
EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije,
veljavnem na dan podpisa posojilne pogodbe. Mesečna obveznost je izražena v
EUR in ostaja v koledarskem letu enaka,
po vsakem letu pa se lahko spremeni, če
se spremeni EURIBOR. Njena tolarska protivrednost se spreminja s srednjim tečajem
Banke Slovenije za EUR-a na dan izračuna
obveznosti.
Tolarski znesek obveznosti se ob neplačilu obrestuje po zakonski zamudni obrestni
meri.
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SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
5. Zavarovanje posojila je obvezno in je
lahko izvedeno z enim od naslednjih vrst
finančnih zavarovanj, in sicer:
a) z bančno garancijo,
b) z zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) s poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje Ministrstvo za finance, v
primerih kadar so prosilci subjekti iz 2 in 3.
točke I.1 tega programa,
d) z menicami, samo v primeru, če je
posojilojemalec občina,
e) z zastavo še neobremenjene nepremičnine.
V primeru iz točke e) mora biti neobremenjena nepremičnina vredna najmanj
dvakrat toliko kot zaprošeno oziroma odobreno posojilo. Kot vrednost se upošteva
pogodbena vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v letu 2005,
2006 oziroma 2007, za ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih
cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem
inštitutu za revizijo. Posojilodajalec ima v
primeru dvoma v vrednost nepremičnine
ponujene v zastavo, sam pravico določiti
drugega cenilca za gradbeništvo – splošno,
vpisanega v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu
za revizijo. V zastavo je lahko dana tudi
kreditirana nepremičnina.
Druga zasedena najemna stanovanja in
zasedene najemne stanovanjske hiše ne
štejejo za ustrezno nepremičnino za zavarovanje posojila z zastavo. Za ustrezno ne
šteje nepremičnina, stvar in pravica, ki ne
more biti predmet izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-UPB1, Ur. l. RS,
št. 40/04).
Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje
odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni
upnik na ustrezni nepremičnini. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za vse običajne
rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS.
Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki
je zgrajena na nepremičnini obremenjeni s
stavbno pravico, ni dopustno.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
6. Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma po zaključku obnove zavarovati za vse običajne rizike in zavarovalno
polico vinkulirati v korist SSRS.
7. Stroške vseh zavarovanj in priprave
ter sklepanja posojilne pogodbe (notarske
in druge stroške v zvezi s tem) plača posojilojemalec. Na pogodbi morajo biti overjeni
podpisi vseh strank.
8. Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila ob izpolnjenem pogoju sklenjene

jo nova stanovanja ter nakup novogradenj,
z napovedanim začetkom v letu 2006 in
2007 pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.
Neprofitna najemna stanovanja so stanovanja kot jih določa pravilnik o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št.
14/04 in 34/04).
III.I Pogoji soinvestiranja
1. Splošne določbe:
1. SSRS vstopa kot soinvestitor samo
v tiste projekte, ki zagotavljajo cenejša ter
kvalitetna neprofitna najemna stanovanja in
imajo zagotovljeno tudi z zakonom zahtevano oziroma pripadajoče število parkirnih
mest na posamezno stanovanje.
Zaželeno je, da so prijavljeni projekti
– investicije v okviru katerih se zagotavljajo
neprofitna najemna stanovanja oziroma poleg tega tudi stanovanja za trg po primernih
cenah iz tega programa, če so v občini izkazane potrebe po takih stanovanjih.
2. Projekti morajo biti izvedeni po primernih cenah, vendar največ po naslednjih:
neprofitna najemna stanovanja
* do uvedbe enotne valute EUR v tolarski protivrednosti na dan podpisa gradbene
pogodbe ali prodajne pogodbe; morebitna
pokrita parkirna mesta mesta ali garaže v
posebnih objektih ali kleteh niso zajeti v
to ceno;
** za izračun stanovanjske površine se
upoštevajo faktorji redukcije in sicer za loggio 0,75, za shrambo, za pokriti balkon
ali pokrito teraso 0,50, za odkriti balkon ali
odkrito teraso 0,25;
*** GOI – obsega: pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela
na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene
parcele in potrebnimi komunalnimi (hišnimi)
priključki na lokalno komunalno oziroma javno infrastrukturo.

gradbene pogodbe oziroma prodajne pogodbe, sicer se šteje, da je prosilec odstopil
od vloge za ta razpis.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni
pogodbi v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil v vlogi navedeni oziroma
predvideni del svojih sredstev, kar dokaže
z oceno in dokazili o dosedanjih vlaganjih v
investicijo – projekt.
9. Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati stanovanj v objektu, zgrajenem na podlagi pridobljenega posojila, vse do poplačila posojila.
Posojilo se lahko delno ali v celoti predčasno
poplača. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za izdajo ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev
brez pozitivnega soglasja SSRS imata za
posledico ničnost pogodbe s katero je bil stanovanje odtujeno ali obremenjeno, oziroma
vzpostavljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji stanovanja se sklene dodatek k posojilni
pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem
se ugotovi preostalo število neprofitnih najemnih stanovanj po tej pogodbi, ter se SSRS
nakaže prejeto kupnino. Znesek se odšteje
od zneska odobrenega oziroma preostalega
še neodplačanega zneska posojila.
III. Soinvestitorstvo
1. Nameni
SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena
razmerja za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj z občinami, javnimi nepremičninskimi skladi ali neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami iz 152. člena SZ-1 (v
nadaljevanju prosilec).
SSRS soinvestira z izbranimi prosilci
projekte novogradnje, s katerimi se pridobi-
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Tabela 1
Način zagotavljanja

Vrednost
brez
DDV

Primerna cena v EUR*/m² stanovanjske površine**
Cena je enotna za celotno področje Republike
Slovenije

novogradnja

GOI ***

do največ 700

rekonstrukcija
(samo pri posojilih)

GOI ***

do največ 600

Tabela 2
Nakup

Vrednost
brez
DDV

Stanovanja

cena

Parkirno
mesto

cena

Primerna cena v EUR*/m² stanovanjske površine**
oziroma EUR*/parkirno mesto*
Ljubljana

Okolica
Ljubljane

Obalne
občine

Ostale
mestne
občine

Druga
naselja

do 1.300

do 1.150

do 1.250

do 900

do 850

do največ 7.000

Stran
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Za parkirno mesto se šteje pokrito parkirno mesto minimalno 12.5 m2 površine
(osnovna standard za površino parkirnega mesta namenjenega invalidom je višji)
v garaži ali posebnem za to namenjenem
objektu. Zunanja parkirišča so upoštevana
v okviru GOI – zunanje ureditve.
Cena za zemljišče in komunalno infrastrukturo ter drugi stroški sme biti praviloma
največ v višini razlike med GOI ceno za
novogradnje (tabela 1) in ceno pri nakupu
(tabela 2).
3. SSRS vedno nastopa kot kupec po
ceni, ki jo določi glede na kvaliteto objekta, obseg investicije in vgrajenih materialov,
vendar največ po primerni ceni navedeni v
tabeli 2.
4. Soinvestitorski delež SSRS lahko doseže največ 50% vrednosti izračunane vrednosti investicije vseh neprofitnih najemnih
stanovanj (v nadaljevanju: najemna stanovanja), vendar največ do višine lastnih sredstev prosilca, pri čemer se v lastna sredstva
lahko vštevajo tudi sredstva, pridobljena s
posojilom SSRS po tem programu. V obračunsko vrednost investicije šteje tudi minimalno število potrebnih parkirnih mest
zagotovljenih v objektu kjer se nahajajo stanovanja ali posebnem objektu.
Odobreni soinvestitorski delež se uporabi na vseh najemnih stanovanjih in parkirnih
mestih tako, da eno stanovanje in parkirno
mesto predstavlja najmanjšo enoto delitve,
s tem da ima SSRS v lasti praviloma le
neprofitna najemna stanovanja, dodeljena
upravičencem do neprofitnega najemnega stanovanja, prosilec pa ima v lasti tudi
neprofitna najemna stanovanja, dodeljena
upravičencem, ki glede na socialne razmere
niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
varščine. Če se izkaže, da taka delitev ni
mogoča, pripade stanovanje po večinskem
deležu prosilcu ali SSRS.
5. SSRS po odobritvi vloge – sklep Nadzornega sveta SSRS o soinvestiranju, SSRS
z izbranimi prosilci sklene pisne pogodbe
o soinvestiranju, v katerih so opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti pri pridobivanju najemnih stanovanj. Vsebina pogodb je določena v skladu s tem programom
in je v delu bistvenih in s tem programom
opredeljenih sestavin nespremenljiva.
Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki
mu ga določi SSRS (postavljeni rok ne sme
biti krajši od petnajst dni od vročitve sklepa
o odobritvi in ne daljši od treh mesecev
od vročitve sklepa o odobritvi) ne sklene
pogodbe o soinvestiranju, se šteje, da je
od namere odstopil in je SSRS prost vseh
obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. O tem
SSRS obvesti Nadzorni svet SSRS.
Če prosilec v praviloma 6 mesecih po
sklenitvi pogodbe o soinvestiranju ne začne gradnje (sklenjena gradbena pogodba)
oziroma ni sklenjena prodajna pogodba za
nakup stanovanj in parkirišč, se šteje, da
je prosilec za leti 2006 in 2007 od namere
odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti iz
sklepa o soinvestiranju. O tem SSRS obvesti Nadzorni svet SSRS.
SSRS si pridržuje pravico, da:
– v primerih, ko prosilec z dokazili in
izjavami izkaže, da iz objektivnih razlogov
obveznosti iz prejšnjega odstavka ni mogel
izpolniti obveznosti roke podaljša,
– ne pristopi k podpisu prodajne pogodbe s prosilcem oziroma drugim investitorjem, če po pregledu projektne in tehnične
dokumentacije ugotovi, da je projekt nepri-
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meren, pa v razumnem roku ni mogoče doseči ustreznih tehničnih izboljšav.
Stanovanjem, ki jih kupi SSRS, mora
biti zagotovljeno po eno parkirno mesto po
primernih cenah in izhodiščih tega programa
za to kategorijo.
6. SSRS zagotavlja prosilcu razpolagalno pravico za dodeljevanje pridobljenih
najemnih stanovanj v svoji lasti. Za lastna
stanovanja SSRS sam sklene najemne pogodbe z izbranimi najemniki oziroma lahko
za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s temi
dejanji pooblasti občino ali drugo pravno
osebo.
Najemnina za ta stanovanja in parkirna
mesta se oblikuje skladno s predpisi določeno metodologijo o oblikovanju najemnin
in v odvisnosti od doseženih cen stanovanj
po sklepu občinskih organov, enotno za vsa
najemna stanovanja in parkirišča iz posamezne pogodbe o soinvestiranju oziroma
prodajne pogodbe sklenjene po tem programu.
7. Če stanovanje in parkirno mesto v lasti SSRS ni zasedeno 30 dni, mora do prve
ali ponovne zasedbe prosilec zanj SSRS
plačevati neprofitno najemnino. Prosilec iz
2. in 3. točke I.2. tega programa mora vlogi
priložiti izjavo občine, da bo v primeru njegove nezmožnosti plačila subsidiarno prevzela
njegove obveznosti iz tega naslova.
Če je stanovanje in parkirno mesto več
kot leto dni nezasedeno, šteje, da potrebe po najemnem stanovanju ni in ju ima
SSRS pravico prodati. Predkupno pravico
ima prosilec praviloma po ceni iz prodajne
pogodbe, preračunani v EUR na dan njene
sklenitve.
Prosilec ne sme brez soglasja SSRS
prodajati ali obremenjevati svojih stanovanj
v objektu, dokler ima SSRS v njem vsaj eno
stanovanje in parkirno mesto. Prosilec mora
SSRS pisno zaprositi za podajo ustreznega
soglasja. Odtujitev ali obremenitev brez tega
soglasja imata za posledico ničnost pogodbe s katero je bil stanovanje odtujeno ali
obremenjeno, oziroma dovoljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji stanovanja se sklene dodatek k prodajni pogodbi med SSRS
in prosilcem, v katerem se ugotovi preostalo
število neprofitnih najemnih stanovanj po tej
pogodbi.
2. Posebne določbe
8. Izvajanje projekta soinvestitorstva pri
zagotavljanju najemnih stanovanj z novogradnjo:
a) Prosilec v projektu soinvestorstva pri
zagotavljanju najemnih stanovanj:
– zagotovi komunalno opremljeno zemljišče;
– zagotovi sredstva v višini razlike med
vrednostjo investicije in zneskom investiranja SSRS;
– zagotovi celotno predpisano projektno
in tehnično dokumentacijo;
– omogoči sodelovanje SSRS pri potrditvi projektne dokumentacije oziroma mu
omogoči pregled projektne dokumentacije;
– pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo;
– omogoči SSRS na njegovo zaprosilo
vpogled v vso dokumentacijo;
– izvede javno naročilo za izbor izvajalca
gradbenih del;
– v soglasju s SSRS imenuje nadzor;
– izvaja nadzor nad izvedbo del;
– omogoči SSRS kontrolo nad izvajanjem del (supernadzor);

– pridobi pravnomočno uporabno dovoljenje;
– zagotovi vzpostavitev etažne lastnine;
– v soglasju s SSRS izbere upravnika
stavbe oziroma stanovanj;
– pripravi besedilo razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, h kateremu
mora pridobiti soglasje SSRS, ga objavi najmanj tri mesece pred dokončanjem gradnje
in izbere vse najemnike;
– nosi morebitne druge stroške.
b) SSRS v projektu soinvestorstva pri zagotavljanju najemnih stanovanj:
– zagotovi sredstva v višini s sklepom
NS odobrenih sredstev;
– preveri investicijsko in projektno dokumentacijo oziroma sodeluje pri potrditvi
projektne dokumentacije;
– imenuje preglednika projektne dokumentacije;
– po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja s prosilcem sklene prodajno pogodbo po največ primerni ceni glede
na območje in tabele 1 in 2 kjer se izvaja
projekt, in sicer pod naslednjimi pogoji plačevanja kupnine:
– obroke do 85% kupnine SSRS nakazuje skladno z napredovanjem del po predložitvi obračuna –računa za posamezen
obrok, kateremu bo priložena izjava nadzornega organa o napredovanju del v skladu s
terminskim planom, potrdi pa jo supernadzor SSRS; ob pogoju, da prosilec zagotovi
na zemljiščih, ki predstavljajo gradbeno parcelo, bremen prost vpis solastninske pravice ali drugo ustrezno obliko zavarovanja
po določbah 5. odstavka odseka II.II. tega
programa, za čas od sklenitve pogodbe do
pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja oziroma vpisa etažne lastnine na
SSRS;
– 5% v roku osem dni, ko prosilec prejme obvestilo od izvajalca, da so stanovanjske enote zgrajene in poziv za prevzem
predmeta pogodbe v skladu z gradbeno pogodbo ter pod pogojem, da je pridobljeno
uporabno dovoljenje;
– 5% v roku osem dni po odpravi vseh
napak in pomanjkljivosti in po dokončnem
obračunu kupnine skladno z določili prodajne pogodbe in izpolnitvi vseh drugih pogodbenih obveznosti vključno s tem, da bo
SSRS predložena bančna oziroma zavarovalniška garancija izvajalca za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi
za obdobje dveh let od prevzema predmeta
pogodbe oziroma za obdobje 26 mesecev
po pridobitvi pravnomočnega uporabnega
dovoljenja v višini 5% kupnine;
– 5% kupnine pa v roku osem dni po
zagotovitvi vseh pogojev za vknjižbo lastninske pravice na SSRS na stanovanjih (vložen
zemljiškoknjižni predlog za vpis objekta in
etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter s strani prosilca oziroma prodajalca izstavljeno
ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice v korist SSRS, plomba
za vpis lastninske pravice v korist SSRS
pa bo v zemljiško knjigo vpisana na prvem
mestu);
– opravlja kontrolo nad izvajanjem del;
kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom
prosilca oziroma prodajalca nad izvedbo
del.
9. Izvajanje projekta soinvestitorstva pri
zagotavljanju stanovanj z nakupom od drugega investitorja:

71 / 7. 7. 2006 /

5497

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

a) Prosilec v projektu soinvestitorstva pri
zagotavljanju najemnih stanovanj:
– izbere primerna stanovanja;
– zagotovi sredstva v višini razlike med
celotno pogodbeno vrednostjo stanovanj in
zneskom soinvestiranja SSRS;
– opravlja kontrolo nad izvajanjem del;
kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom
investitorja oziroma prodajalca nad izvedbo
del;
– pripravi besedilo razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, h kateremu
mora pridobiti soglasje SSRS, ga objavi najmanj tri mesece pred pričakovanim prevzemom stanovanj in izbere vse najemnike;
– nosi morebitne druge stroške.
b) SSRS v projektu soinvestorstva pri zagotavljanju najemnih stanovanj:
– preveri projekte in tehnično dokumentacijo za izbrana stanovanja;
– zagotovi sredstva v višini s sklepom
NS odobrenih sredstev;
– opravlja kontrolo nad izvajanjem del;
kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom
investitorja oziroma prodajalca nad izvedbo
del.
c) S prodajalcem – investitorjem SSRS
in prosilec skleneta tripartitno prodajno pogodbo.
Sredstva v pogodbeni višini iz prodajne
pogodbe se zagotavljajo praviloma sočasno
iz sredstev prosilca in SSRS v razmerju vrednosti dogovorjenih stanovanj.
Pogodbeno vrednost bosta prosilec in
SSRS plačevala v pogodbenih rokih:
– obroke do 85% kupnine SSRS skladno
z napredovanjem del po predložitvi računa
za posamezen obrok, kateremu bo priložena izjava nadzornega organa o napredovanju del v skladu s terminskim planom, ki jo
potrdi supernadzor SSRS, s tem da investitor zagotovi ustrezno zavarovanje vnaprej
plačanih obrokov kupnine. Kot ustrezno se
smatrajo zavarovanja navedena v a), b) in
e) iz odseka II.II. 5. odstavka tega programa
ter vzpostavitev solastništva na neobremenjeni nepremičnini;
– 5% v roku osem dni po prejemu obvestilo prodajalca, da so stanovanjske enote
zgrajene in poziv za prevzem predmeta pogodbe, vse pod pogojem, da je pridobljeno
uporabno dovoljenje;
– 5% v roku osem dni po odpravi vseh
napak in pomanjkljivosti in po dokončnem
obračunu kupnine skladno z določili prodajne pogodbe in izpolnitvi vseh drugih
pogodbenih obveznosti vključno s tem, da
prodajalec predloži SSRS in prosilcu bančni garanciji izvajalca za odpravo napak in
pomanjkljivosti v garancijski dobi za obdobje
dveh let od prevzema predmeta pogodbe
oziroma za obdobje 26 mesecev po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja v
višini 5% kupnine;
– 5% kupnine pa v roku osem dni po
zagotovitvi pogojev za vknjižbo lastninske pravice na SSRS in prosilca (vložen
zemljiškoknjižni predlog za vpis objekta in
etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter s strani prodajalca izstavljeno ustrezno zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
v korist prosilca in SSRS, plomba za vpis
lastninske pravice v njuno korist pa bo v zemljiško knjigo vpisan na prvem mestu SSRS
in na drugem mestu prosilec).
SSRS bo sorazmerni delež sredstev do
višine odobrenih sredstev nakazoval neposredno investitorju – prodajalcu v pogod-

javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev
MONM za novoletno obdaritev otrok v
letu 2006
1. Predmet poziva: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva za obdaritev vseh
otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Novo mesto. Prijavitelj mora iz razpisanih sredstev zagotoviti darila za vse otroke ter poleg tega organizirati spremljajoči
kulturni program ob obdaritvi v mesecu decembru 2006.
2. Cilj poziva: namen poziva je zagotoviti, da vsak otrok, ki ima stalno prebivališče
v Mestni občini Novo mesto prejme darilo v
enaki vrednosti in ima možnost se udeležiti tudi kulturnega programa, ki delitev daril
spremlja.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Mestni občini Novo
mesto ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
– humanitarne organizacije.
4. Izpolnjevanje pozivnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih pozivnih pogojev.
5. Prijava na poziv mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se
na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov,
kontaktno osebo, telefon TRR, davčno številko),
– podatke o razdelitvi stroškov za darila
in kulturni program,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov oziroma otrok ob programu,…
– natančen opis in predstavitev programa in daril, ki jih bo prijavitelj zagovoril za
otroke,
– okvirno lokacijo ter čas delitev daril,
– dokazilo, da zagotovi minimalno 70%
sredstev za obdaritev preko sponzorjev, donatorjev ipd.,
– druge elemente povezane z javnim
pozivom.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na poziv bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– dosedanje izkušnje na tem področju
(pisna dokazila) – 20 točk,
– obdarovanje bo zagotovljeno dislocirano na celotnem območju MONM – 10 točk,
– zagotovljena sredstva s strani sponzorjev, donatorjev ipd. – 10 točk,
– so delno zagotovljena – 20 točk,
– so zagotovljena (v višini vsaj 70%).
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta javni poziv znaša 2,500.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena denarna sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2006.
9. Razpisni rok: razpisni rok se začne z
dnem te objave in traja 15 dni.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:

benih rokih, če mu bo prosilec praviloma
predložil dokazila, da je sam predhodno
nakazal prodajalcu svoj sorazmeren delež
sredstev, supernadzor SSRS pa preveri
skladnost višine z izvedenimi deli.
Tako dogovorjeni način plačila je obvezna sestavina prodajne pogodbe.
V primeru, da SSRS zamuja s plačilom,
ker je s plačilom v zamudi prosilec, pa mu
prodajalec zaračuna zamudne obresti, strošek zamudnih obresti v celoti bremeni prosilca.
IV. Refinanciranje obstoječih kreditov
SSRS
Prosilec, ki pridobi kreditna sredstva ali
soinvesticijska sredstva in sklene ustrezno
posojilno oziroma prodajno pogodbo po tem
programu, lahko zaprosi za spremembo posojilnih pogojev obstoječih kreditov SSRS
pridobljenih v predhodnih razpisih oziroma
programih, pri čemer mu SSRS refinancira
del ali celoten preostanek dolga največ v
višini lastnega deleža prosilca v novi investiciji pod posojilnimi pogoji, določenimi v II.
poglavju tega programa.
V. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS
iz naslova posojila oziroma zaprošajo za
soinvestitorstvo s SSRS po tem programu,
lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov: Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana,
Poljanska cesta 31.
Popolno izpolnjene vloge lahko oddajo
prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga
lahko dobijo na navedenem naslovu od dne
objave tega programa. Vloge bodo sprotno
obravnavne po času dospetja.
O vlogah prosilcev bo na predlog Sklada
odločal Nadzorni svet SSRS na sejah. Izbrani prosilci bodo s strani SSRS prejeli sklep
o izbiri, ostali prosilci prejmejo obvestilo o
neodobritvi vloge.
Vse informacije o programu – razpisu
lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali
na tel. 01/471-05-00.
Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa
predvidena sredstva oziroma najkasneje do
31. 12. 2007.
Nadzorni svet SSRS lahko sprejme na
predlog SSRS obvezno razlago posameznih
določb tega programa ter spremeni oziroma
dopolni njegova posamezna določila, ki jih
objavi na enak način kot ta program ter se
uporabljajo od dne sprejema.
V projektih sofinanciranja po tem programu, odloči direktor SSRS v okviru razpisane oziroma s sklepom Nadzornega sveta
SSRS odobrene vsote sredstev za izvedbo
programa sofinanciranja, o morebitni spremembi namena (soinvestiranje/kreditiranje)
ali znižanja zaprošenih sredstev prosilca in
odloči o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev tega programa in aktov, ki
opredeljujejo poslovanje SSRS.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 023-55/2006-2
Ob-19349/06
Na podlagi 6. člena Pravilnika o izvedbi
javnih razpisov na županovih postavkah v
Mestni občini Novo mesto (093-39/2006) in
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 68/01, 44/02 in 72/05)
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja
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– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– dokazila o dosedanjih izkušnjah na področju zagotavljanja daril za otroke.
Dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Mestne občine Novo mesto med uradnimi urami vsak
ponedeljek od 7.30 do 14.30, sredo od 7.30
do 16.30 in petek od 7.30 do 14. ure. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo s spletne strani občine www.novomesto.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji poziva.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel. 07/39-39-204) ali
jasna.jazbec.galesa@novomesto.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o
rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po poteku pozivnega roka.
Mestna občina Novo mesto
Ob-19397/06
Na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, št.
011-01-4/2006-13, z dne 23. junija 2006,
Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške
fronte 11, Šempeter pri Gorici, razpisuje
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Prodajalec: Občina Šempeter-Vrtojba,
Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici, tel. 05/335-10-00.
2. Predmet javne ponudbe: prodaja zasedenega trosobnega stanovanja v II. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe v
Šempetru pri Gorici, Cesta Prekomorskih
brigad 20, št. 1, v izmeri 72,83 m2, s kletjo v izmeri 3,53 m2, vpisanega v zemljiško
knjižnem vložku št. E 13, k.o. Šempeter pod
B 18.
K stanovanju spada tudi sorazmerni del
skupnih prostorov stavbe in funkcionalnega
zemljišča. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 20,400.000
SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
nepremičnin. Davek na promet nepremičnin,
stroške notarske overitve pogodbe, stroške
cenitve stanovanja ter stroške za sestavo
pogodbe nosi kupec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno-kupljeno.
b) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 št. 01383-0100014409. 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 mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. 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. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. O
uveljavljanju predkupne pravice se mora najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni
od obvestila o prejeti najvišji ponujeni ceni.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 24. 7. 2006 do
12. ure, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom Občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup stanovanja – Ne odpiraj«.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki se
prodaja, na Občini Šempeter-Vrtojba, Cesta
Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici,
tel. 05/335-10-00. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Šempeter-Vrtojba
Št. 4304-1/2006
Ob-19420/06
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanje 33. seje Občinskega
sveta Občine Radovljica z dne 20. 6. 2006
in 34. seje Občinskega sveta Občine Radovljica zdne 29. 6. 2006 ter v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-24-684.
2. Predmet prodaje:
a) enosobno stanovanje št. 19 v II. nadstropju stanovanjske stavbe Kropa 3d v
Kropi v izmeri 28,97 m2. Stanovanje je zasedeno,
b) enosobno stanovanje št. 3 na Prešernovi ul. 15 v Radovljici v izmeri 40,03 m2.
Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod a) 3,744.017 SIT,
pod b) 14,289.749 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic:

pod a 1228-720001- 1,
pod b 1228-720001- 2.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
»Ponudba za nakup nepremičnine, ne odpiraj«. Rok: 17. 8. 2006 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic:
pod a) 1228-720001- 1,
pod b) 1228-720001- 2.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno
navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva (davek, stroške overitve,
takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
2006 v mali sejni dvorani Občine Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, in sicer:
pod a) ob 9.30,
pod b) ob 10. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v
delovnih dneh od 8. 7. do 29. 7. 2006 od
10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Obveznost prodajalca, da sklene po
godbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
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Št. 478-90/2006(2513)
Ob-19589/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 110/02), 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), 37. člena Statuta Občine Šentjur (Ur. l. RS, št. 40/99 in 1/02) ter
sklepov Občinskega sveta Občine Šentjur,
štev. 478-26/2006-2513-XXXVI. z dne 18. 5.
2006 in od štev. 478-26/2006-2513-XLII. do
štev. 478-26/2006-2513-XLVII. z dne 22. 6.
2006, objavlja

čine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Ponudbe se bodo sprejemale od objave javne ponudbe do vključno 24. 7. 2006
do 12. ure. Pravočasne bodo ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 24. 7. 2006 do 12.
ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 7.
2006 ob 14. uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom
ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič),
v času uradnih Uradni Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur

javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta:
obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 13 v izmeri 36,60 m2 v
tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Miloša Zidanška 8b, Šentjur, za
izklicno ceno: 7,660.000 SIT.
2. Stanovanje št. 22 v izmeri 51,45 m2 v
četrti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Dušana Kvedra 35, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št.
1378/23 k.o. Šentjur pri Celju pod oznako
22.E, za izklicno ceno: 10,162.000 SIT.
3. Stanovanje št. 4 v izmeri 62,67 m2,
v lameli A, vhod I., v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Valentina
Orožna 8a, Šentjur, vpisanem v zemljiško
knjižnem podvložku št. 1298/24 k.o. Šentjur
pri Celju pod oznako 8A/4 s kletjo št. I.-4A,
za izklicno ceno: 12,510.000 SIT.
4. Stanovanje št. 2 v izmeri 65,20 m2,
v lameli B, vhod I., v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Valentina
Orožna 8c, Šentjur, vpisanem v zemljiško
knjižnem podvložku št. 1298/19 k.o. Šentjur
pri Celju pod oznako 8C/2 s kletjo št. I.-2C,
za izklicno ceno: 12,793.000 SIT.
5. Stanovanje št. 1 v izmeri 64,29 m2,
v lameli B, vhod II., v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Valentina
Orožna 8d, Šentjur, vpisanem v zemljiško
knjižnem podvložku št. 1298/21 k.o. Šentjur
pri Celju pod oznako 8D/1 s kletjo št. II.-1D,
za izklicno ceno: 12,458.000 SIT.
6. Stanovanje v izmeri 78,40 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Lopaca 10C,
Prevorje, stoječi na parc. štev. 625/6 stanov.
stavba v izmeri 63 m2 in travnik v izmeri
173 m2, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 313 k.o. Lopaca, za izklicno ceno:
6,542.000 SIT.
7. Stanovanje št. 3 v izmeri 44,60 m2 v
prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Visoče 9a, Planina pri Sevnici, za izklicno
ceno: 3,301.000 SIT.
Vsa predmetna stanovanja so obremenjena z najemnimi razmerji. V izhodiščno
vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10%
izklicne vrednosti posamezne nepremičnine
na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na

razpisu ne bo uspel, se kavcija brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se kavcija vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID štev. za DDV
za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
7. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, še šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan
s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IV. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Ob-
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Št. 478-142/2006(2513)
Ob-19590/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), 37. člena Statuta Občine Šentjur (Ur. l. RS, št. 40/99 in 1/02) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Šentjur št.
478-26/2006-2513-LI., z dne 22. 6. 2006,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34
in 747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta:
obcina.sentjur@sentjur.si
II. Predmet prodaje:
Pod A) Objekt Planina 12, Planina pri
Sevnici s funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. štev. 26.S stavbišče v izmeri
360 m2 ter parc. štev. 85 vrt v izmeri 68 m2,
vpisani v vl. štev. 22 k.o. Planina, in večstanovanjski objekt Planina 45, Planina pri
Sevnici s funkcionalnim zemljiščem, stoječ
na parc. štev. 92.S stanovanjska stavba v
izmeri 120 m2, dvorišče v izmeri 422 m2 ter
parc. štev. 62/2 njiva v izmeri 338 m2, vpisani v vl. štev. 146 k.o. Planina, za izklicno
ceno 33,350.000 SIT.
V izhodiščno vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin v višini 2% od
dosežene kupnine ni vključen.
III. Pogoji prodaje:
1. Predmetne nepremičnine se prodajo
kot zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
3. Ponudnik mora za resnost ponudbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti posamezne nepremičnine, na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št.
01320-0100004983 odprt pri Uradu za javna
plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne
bo uspel, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
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Uspelemu ponudniku (kupcu) se kavcija
vračuna v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne
ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID štev. za DDV
za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
7. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku določenem v pogodbi, še šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
Ob zavarovanju z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv je možno plačilo kupnine v 2 obrokih.
8. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
9. Vsi ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana
je dokončna.
10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IV. Drugi pogoji:
1. Stanovanja v večstanovanjskem
objektu Planina 45, Planina pri Sevnici so
obremenjena z najemnimi razmerji, zato bo
ta nepremičnina predana v posest v roku
enega leta po sklenitvi pogodbe.
2. Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja služnostno pravico za
potrebe gradnje in vzdrževanja objektov
in omrežij javne komunalne infrastrukture.
Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo.
V. Sklenitev pogodbe:
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in
stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi la-
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stninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine oziroma plačilu dela kupnine in predložitvi ustrezne bančne garancije
za plačilo.
VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 24. 7. 2006 do 11. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 7. 2006 ob 13. uri v
sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih Uradni Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur

Ob-19648/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi, z dne 5. 9. 2005,
objavlja Občina Radlje ob Dravi
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča,
predvidenega za proizvodno dejavnost
in skladiščenje na območju
Poslovne cone Radlje ob Dravi
1. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
v območju Poslovne cone Radlje ob Dravi,
namenjeno za gradnjo naslednjih objektov,
po Odloku o občinskem lokacijskem načrtu
za Poslovno cono v Občini Radlje ob Dravi
(MUV, št. 25/05, v nadaljevanju lokacijski
načrt):

Območje

Tloris.
dimenzija
dolžina × širina
(v m)

Namembnost

Maksimalna
višina
(v m)

Etažnost

Približna
velikost
gradbene
parcele

trgovska
stavba
proizvodno
območje 3

1c – 15 × 45
2c – 15 × 15
(2 × stavba tipa c)

trgovska,
gostinska,
upravna

10

P

1538 m2

industrijska
stavba
proizvodno
območje 4

30 × 30
(stavba tipa A)

proizvodna,
upravna

10

P

2340 m2

industrijska
stavba
proizvodno
območje 5

20 × 30
(stavba tipa B)

proizvodna,
upravna

10

P

1924 m2

industrijska
stavba
proizvodno
območje 6

15 × 30
(stavba tipa C)

proizvodna,
upravna

10

P

1350 m2

industrijska
stavba
proizvodno
območje 7

30 × 30
(stavba tipa A)

proizvodna,
upravna

10

P

3240 m2
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Opozorilo: površine parcel iz zadnjega
stolpca so zgolj ocenjene, prava velikost bo
znana po odmeri zemljišča.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, je po lokacijskem načrtu namenjeno za proizvodno
dejavnost in skladiščenje, in sicer predelava
in prodaja kamna, predelava kovin, predelava lesa, skladiščenje ter druge storitvene
dejavnosti.
Predmetno stavbno zemljišče zajema:
– stavbno zemljišče s parc. št. 457/1 –
gozd v izmeri 45484 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 457/2 –
njiva v izmeri 2478 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 460/1 –
neplodno 9449 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 460/2 –
njiva v izmeri 531 m2,
vse k.o. Dobrava.
Zemljišče bo pred sklenitvijo prodajne
pogodbe odmerjeno v skladu z lokacijskim
načrtom.
3. Cena zemljišča: izklicna cena stavbnega zemljišča iz 2. točke tega razpisa znaša 4.500 SIT/m2, stroški priprave in komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča
pa 2.400 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
V ceno ni vštet 20% DDV. Davek na dodano vrednost plača uspeli ponudnik.
4. Pričetek in konec gradnje:
Uspeli ponudnik je dolžan z gradnjo pričeti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe ter gradnjo končati v dveh letih po začetku del. Za zgrajen objekt se šteje objekt,
za katerega je izdano uporabno dovoljenje.
Rok za izgradnjo je bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne prične in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je dolžan
zemljišči vrniti Občini Radlje ob Dravi v prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih je leta imela s postopkom vračanja zemljišča in
vso morebitno škodo ter ceni, opredeljeni v
pogodbi, sklenjeni na podlagi tega razpisa.
5. Rok za zbiranje ponudb:
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do 7. 8. 2006, na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Ne odpiraj! Javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča – Poslovna
cona Radlje ob Dravi«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora vsebovati:
1. podatki o ponudniku (naziv in sedež, matična in davčna številka),
2. podatki o odgovorni osebi,
3. pooblaščeni podpisnik pogodbe,
4. predmet ponudbe (območje in stavba po tabeli iz 2. točke razpisa),
5. ponujena cena za m2, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
6. potrdilo o državljanstvu RS oziroma
članice EU za fizične osebe, pravne osebe
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
7. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih obveznostih do svojih upnikov,
8. dokazilo o plačilu varščine v višini
10% izklicne cene,
9. pisno izjavo, da se ponudnik strinja
z razpisnimi pogoji,
10. opis dejavnosti, ki se bo izvajala
v objektu.
6. Drugi pogoji:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, državljani Republike Slovenije in

laganju in upravljanju s stvarnim premože
njem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 98, z dne 1. 7. 1999 objavlja
poziv za

Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali deželah Evropske
unije.
Varščino v višini 10% izklicne cene plačajo ponudniki na TRR Občine Radlje ob
Dravi, številka 01301-0100010958, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje
ponudb«. Uspelemu ponudniku se varščina
vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
Nepremičnina je na prodaj po načelu »videno-kupljeno«. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s predmetom prodajne pogodbe.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izklicne prodajne cene.
Kupec mora celotno kupnino v enkratnem znesku poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec kupnine v danem roku ne plača, je podan razlog za razvezo pogodbe, ob kateri Občina
Radlje ob Dravi obdrži plačano varščino.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponujena cena.
Ponudniki, ki so ponudbo podali že ob
prvem neuspelem javnem zbiranju ponudb,
imajo pri izbiri prednost v obliki 10%.
O izbiri najugodnejšega ponudnika se
obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na
javnem razpisu in sicer najkasneje 15 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je
od odstopil, plačana varščina pa zapade v
korist prodajalca.
8. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi prispelih
ponudb kljub ustreznosti ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
9. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe.
10. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
in zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača
kupec.
11. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki
bo izdano s strani prodajalca po plačilu celotne kupnine.
12. Po predhodnem dogovoru je možen
ogled zemljišča, ki je predmet prodaje. Dodatna pojasnila dobijo vsi zainteresirani na
sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali po tel.
887-96-30, in sicer za ogled nepremičnine
– kontaktna oseba Judita Gačnik; dodatna
pojasnila v zvezi z razpisom in prodajno
pogodbo – kontaktna oseba – Nadja Volmajer-Bezjak.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 465-02-2/99-31
Ob-19693/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpo-
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javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 275/1 – stavb. v izmeri 124 m2 in
275/2 – stavb. v izmeri 66 m2 in dvorišče
v izmeri 129 m2, obe pripisani v zemljiško
knjižnem vložku 760 k.o. Ravne, znana tudi
pod imenom »Magistrat«.
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
– mansarda v izmeri 131,07 m2,
– 1. nadstropje – prostori krajevne skupnosti v izmeri 85,26 m2,
– 1. nadstropje – prostori poročne dvorane in notariata v izmeri 149,14 m2,
– pritličje v izmeri 219,92 m2.
Nepremičnina v zemljiški knjig ni vpisana
kot etažna lastnina.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je skupno 93,718.703,90
SIT od tega:
– mansarda 15,603.924,30 SIT,
– 1. nadstropje – prostori krajevne skupnosti 14,278.131,10 SIT,
– 1. nadstropje – prostori poročne dvorane in notariata 27,230.069 SIT in
– pritličje 36,606.579,50 SIT.
3. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 30 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
Magistrat – 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 pogodbe,
v primeru, da ponudnik ponudi drugačen rok
plačila, mora svojo obveznost plačila kupnine
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo,
obrestna mera je v tem primeru 5,10% letno, celotna kupnina pa mora biti plačana do
31. 12. 2006, pravočasno plačilo kupnine je
bistven element pravnega posla;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec in dostaviti morebitno bančno garancijo, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
5. Ostale določbe:
– 10% varščina se nakaže na račun Občine Ravne na Koroškem št.
01303-0100009987;
– ponudniki lahko ponudijo v odkup celoto ali samo katerega od opisanih delov
nepremičnine;
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– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših
reklamacij ali ugovorov;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene,
prodajalec bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino;
– v primeru, da bodo za nepremičnino
ponudniki ponujali enako ceno, bo prodajalec sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo
ponudil krajši rok plačila kupnine oziroma s
ponudnikom, ki bo ponudil v odkup celotno
nepremičnino ali več delov nepremičnine,
v kolikor bosta tako cena kot rok plačila
kupnine enak;
– v primeru popolnoma enakovrednih
ponudb bo prodajalec za nepremičnino izvedel javno licitacijo oziroma dražbo, ki bo
izvedena takoj po javnem odpiranju ponudb
in na kateri bodo lahko sodelovali ponudniki
enakovrednih ponudb, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT;
– 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 3 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na pravilnost in primernost prispelih
ponudb, nepremičnine ne proda nobenemu
od ponudnikov;
– ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem,
pri Bukovec Andreju ali Štumpfl Blažu, ki
sta na voljo tudi za dajanje podrobnejših
informacij.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 465-02-2/02-31
Ob-19695/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premože
njem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Ravne na
Koroškem št. 597, z dne 6. 6. 2002 objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 296/2 – stan. stavba v izmeri 77 m2,
pripisana v zemljiškoknjižnem vložku 1137
k.o. Ravne, z naslovom Stara ulica 1a.
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
– klet v izmeri 30,70 m2,
– pritličje v izmeri 69,87 m2,
– nadstropje v izmeri 66,43 m2.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 12,564.490,20 SIT.
3. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 30 od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
Stara ulica 1a – 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
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osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe,
v primeru, da ponudnik ponudi drugačen rok
plačila, mora svojo obveznost plačila kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo, obrestna mera je v tem primeru 5,10%
letno, celotna kupnina mora biti plačana do
31. 12. 2006, pravočasno plačilo kupnine je
bistven element pravnega posla;
– 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;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8.
2006 ob 10. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
5. Ostale določbe:
– 10% varščina se nakaže na račun Občine Ravne na Koroškem, št.
01303-0100009987;
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših
reklamacij ali ugovorov;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene, pri
sklepanju pogodbe bo imel prednost ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino;
– v primeru, da bodo ponudniki za nepremičnino ponujali enako ceno, bo prodajalec
sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil
krajši rok plačila kupnine;
– v primeru popolnoma enakovrednih
ponudb bo prodajalec za nepremičnino izvedel javno licitacijo oziroma dražbo, ki bo
izvedena takoj po javnem odpiranju ponudb
in na kateri bodo lahko sodelovali ponudniki
enakovrednih ponudb, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT;
– 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 3 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na pravilnost in primernost prispelih
ponudb nepremičnine ne proda nobenemu
od ponudnikov;
– ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem,
pri Bukovec Andreju ali Blažu Štumpfl, katera sta na voljo tudi za dajanje podrobnejših
informacij.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-19350/06
Ingrad, gradbeno podjetje, d.d., v stečaju, Lava 7, 3000 Celje, poziva vse morebitne dejanske lastnike nepremičnin, ki so
vpisane v vložku št. 2946 k.o. Karlovško
predmestje zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, da v stečajnem postopku
nad zemljiškoknjižnim lastnikom omenjenih
nepremičnin, ki poteka pri Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št. St 10/2005, prijavijo
izločitveno pravico. Prijavo v dveh izvodih
naj vložijo pri Okrožnem sodišču v Celju
pod opr. št. St 10/2005 v roku dveh mesecev

od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS. Prijavi naj priložijo dokumente, ki
dokazujejo dejansko lastništvo. Po preteku
navedenega roka bo zemljiškoknjižni lastnik
pričel postopke za prodajo zgoraj navedenih
nepremičnin.
Ingrad, gradbeno podjetje, d.d.,
v stečaju
Ob-19340/06
Stečajna upraviteljica Alenka Pečnik v
stečajnem postopku stečajnega dolžnika Libela p.o. – v stečaju, Opekarniška 2, Celje,
pod opr. št. st 14/94, objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje terjatve:
1.1. Terjatev v višini 2,229.090 SIT do
dolžnice Dušej Marjetke iz naslova neplačane kupnine za prodano stanovanje št. 13 na
naslovu Trubarjeva 6 v Celju, parc. št. 765,
dvosobno stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 49,01 m2.
1.2. Terjatve iz naslova fakturirane realizacije do dolžnikov:
– Pemax d.o.o. Celje, Vrhe 46, Celje, v
znesku 13,643.193,20 SIT s pp (Ig 97/01348
in Ig 98/01067);
– Udovič Anton s.p., Kamniška 7,
Domžale, v znesku 146.045 SIT s pp (Ig
02/00201);
– Spektra Jamex d.o.o. Celje v znesku
1,900.000 SIT s pp;
– Hercigonja Vera s.p. v znesku
80.717,90 SIT s pp;
– Viva trade d.o.o. Nazarje v znesku
781.035,92 SIT s pp;
– Skale Olga v znesku 547.314 SIT s
pp.
2. Rok plačila: določi ponudnik v svoji ponudbi tako, da upošteva zahteve stečajnega
dolžnika in sicer:
– najkasneje v 8 dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno
kupnino;
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
3. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Libela p.o. – v stečaju, Opekarniška 2, Celje,
do ponedeljka 17. 7. 2006.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
100.000 SIT in mora biti nakazana na račun
stečajnega dolžnika Libela p.o. – v stečaju
št. 25100-9703200188. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v
petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra in ID št. za
DDV za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pisne pogoje.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu in sicer najkasneje do 25. 7. 2006.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik na sklene pogodbe v navedenem
roku, se šteje, da je odstopil od namere za
sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščine) ne vrne.
Alenka Pečnik, stečajna upraviteljica
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Ob-19700/06
Gradbeništvo in gostinstvo, Kapetan Mauer Azra, s.p., v stečaju objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatve stečajnega dolžnika
gradbeništvo in gostinstvo, Kapetan
Mauer Azra, s.p., v stečaju, Stanetova
ulica 16a, 3000 Celje
Predmet prodaje: terjatev stečajnega dolžnika do Gradnje Kapetan, d.o.o., Stanetova
ulica 16/A, 3000 Celje v znesku 1,005.436
SIT vse skupaj kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na
transakcijski račun stečajnega dolžnika
06369 – 0952052059 najkasneje do izteka
roka za pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– gradbeništvo in gostinstvo, Kapetan
Mauer Azra, s.p., v stečaju, ni zavezan k
sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v
petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici
v osmih dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno sodišče
v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje
z oznako “Ponudba za odkup – opr. št. St
157/2004 – Ne odpiraj”.
Gradbeništvo in gostinstvo,
Kapetan Mauer Azra, s.p., v stečaju
Ob-19375/06
Poslovno IT svetovanje Igor Terzič s.p.,
skrajšana firma Igor Terzič s.p., s sedežem v
Mariboru, Koroška cesta 53/d, z matično št.
2037700 in davčno št. 54704723, objavljam,
da se bo zgoraj navedeni s.p. preoblikoval
v d.o.o. na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah.
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Objave
po Zakonu o političnih strankah
Ob-19339/06
Slovenija je naša, Gortanov trg 15, 6000 Koper, objavlja
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
Zap.št.

Postavka

Znesek v SIT

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

403.900

SKUPAJ SREDSTVA

403.900

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

403.900

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

403.900

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
Zap. št.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka

Znesek v SIT

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

19,394.991
1,900.000

6.917
21,301.908
14,232.229
9,342.673
4,889.556
7,069.679
Slovenija je naša

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-12/2006/2
Ob-19398/06
Pravilnik o delovanju regijske enote sindikata FIDES, ki ga je sprejel sindikat FIDES
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
Slovenije, Ljubljanska regijska enota, s
sedežem v Ljubljani, Zaloška 2, ki se na
podlagi odločbe ministrstva št. 121-02-129/93
z dne 7. 6. 1993 hrani pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 79, se
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2006 1304
Ob-19353/06
1. Iz evidence statutov sindikatov se izbriše sindikat ZSSS, Območni sindikat Podravja, DROGA d.d. – PC GOSAD, Kolodvorska cesta 20, Središče ob Dravi.
2. Upravna enota Ormož preneha hraniti
pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci statutov sindikata pod zaporedno številko 26.
3. Dodeljena mu je bila matična številka Statističnega urada Republike Slovenije
5988934.
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s sedežem v Hrastniku – Novi log 11/a,
ki je vpisan v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Hrastnik, dne 27. 9. 1995
pod zaporedno številko 13 se z 18. 4. 2006
preimenuje v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije – Vrtec
Hrastnik, s sedežem v Hrastniku – Novi log
11/a. Nova pravila sindikata so bila 18. 4.
2006 sprejeta na zboru sindikata.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Hrastnik pod zaporedno številko 33
z dne 11. 6. 2006. Spremenjena pravila se
hranijo na Upravni enoti Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

Št. 101-4/2006-3
Ob-19593/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna organizacija
Vzgojno varstvenega zavoda Hrastnik,

Št. 101-5/2006-3
Ob-19594/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije – Glasbena šola Hrastnik, s sedežem v Hrastniku – Cesta 1.
maja 61, ki je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Hrastnik, dne
20. 10. 1995 pod zaporedno številko 16 se
s 25. 4. 2006 preimenuje v Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti kulture Slovenije
– Glasbena šola Hrastnik, s sedežem v
Hrastniku – Cesta 1. maja 61. Nova pravila
sindikata so bila 25. 4. 2006 sprejeta na
zboru sindikata.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Hrastnik pod zaporedno številko 34
z dne 23. 6. 2006. Spremenjena pravila se
hranijo na Upravni enoti Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Št. 101-9/2006-6
Ob-19354/06
Pravila Sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije, Sindikata družbe Arming d.o.o. Ljubljana, sprejeta dne
16. 3. 2006, se hranijo na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 191 z dne
31. 5. 2006.

Št. 306-35/2005-20
Ob-19687/06
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 22. 6. 2006 proti družbi
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10,
2000 Maribor (v nadaljevanju: Pošta Slovenije), uvedel postopek ugotavljanja kršitve 10. člena ZPOmK in 82. člena Pogodbe
ES. Verjetnost kršitve izhaja iz dokumentov,
ki so jih Uradu posredovale stranke, ter dokumentov, ki jih je Urad zbral pri opravljanju
nadzora nad določbami ZPOmK. Podana je
verjetnost, da Pošta Slovenije zlorablja svoj
prevladujoči položaj pri storitvah dostave
nenaslovljenih tiskovin s tem, da družbam,
ki se na trgu pojavljajo v vlogi posrednika pri
dostavi nenaslovljenih tiskovin, nudi slabše pogoje pri dostavi le-teh, kot družbam,
ki se na trgu pojavljajo v vlogi direktnega
naročnika.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna mnenja o postopku
ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava udeležbe
mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-19592/06
Ime medija: 7* dni.
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d.
Odgovorni urednik: Bojan Tomažič.

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 38141-6/2006/7
Ob-19681/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04-ZVOP-1), ter skladno s 7.
oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Ur.
l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl US,
16/04 – odl US in 96/05-ZRTVS-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo, št. 0012-53/2006/2 z dne 2. 6.
2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije

1
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta prosta radiodifuzna kanala za zvokovno difuzno radijsko postajo na dveh oddajnih točkah, ki
skupaj tvorita homogeno območje pokrivanja in se bosta dodelila enemu izdajatelju
radijskega programa:
Murska Sobota 91,8 MHz (za pokrivanje
območja Murske Sobote),
Gornja Radgona 105,9 MHz (za pokrivanje območja Gornje Radgone).
2
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2. Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in
4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04-ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– iz namena izdajanja ponudnikovega
medija mora izhajati, da pripravlja program,
preko katerega se posredujejo temeljne vrednote krščanske vere,
– vsaj 10-krat tedensko predvajanje programskih vsebin s področja krščanskih verskih ustanov oziroma vsakdanjega življenja
po načelih krščanske vere,
– vsaj 10-krat tedensko predvajanje verskih programskih vsebin, ki posredujejo verska sporočila,
– tedensko predvajanje vsaj sedmih različni zvrsti programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02),
6. Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 40
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik s svojim programom ne sme
v celoti že pokrivati razpisanega območja.
8. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk
– (0-3 točke).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
– (0-1 točka).
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3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik bo za žanrsko in
tematsko raznovrstnost programskih vsebin
pri merilu lahko dosegel skupaj največ 6
točk – (0-6 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji – (0-5 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in novi programi, imajo prednost pred
tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na
oddaljenem območju – (0-1 točka).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega deloma v občino Murska Sobota,
deloma v občino Gornja Radgona in deloma
v občino Radenci. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o
utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi
po objavi razpisa, dobi ponudnik 1 točko
– (0-3 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega deloma v občino Murska Sobota,
deloma v občino Gornja Radgona in deloma
v občino Radenci. Ponudnik s sedežem v
eni izmed navedenih občin lahko priloži zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisanih frekvenc, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program
– (0-1 točka).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk – (0-1 točka).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih,
ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri
tem se bo upoštevalo število zaposlenih, ki
imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku
dodelilo od 0 do 1 točke glede na vrednost
opreme za produkcijo programa na dan oddaje ponudbe – (0-3 točke).
3.10 Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5
Javno odpiranje ponudb (naslov,
prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 6. 9. 2006.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki predsedniku komisije izroči pisno pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani oddajni točki uspe, če nanj pravočasno prispe
vsaj ena popolna ponudba, ki ustreza vsem
razpisnim pogojem.
6
Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
Agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno v vložišču
Agencije za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7
Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8
Rok o izidu razpisa: najkasneje 8
mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije

potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega
območja in uporabniki znotraj obstoječega
območja pokrivanja. Za obstoječa območja
pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih
odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za
posamezen program – (0-1 točka).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti – (0-5 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk – (0-5 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu za
razpisano oddajno točko se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81.
člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena, bo prejel 4 točke, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena ne bo
priložil, bo prejel 0 točk – (0-4 točke).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen – (0-1 točka).
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo ponudniku, ki bo
prejel največje število točk, dodelila pravico
do uporabe frekvenc Murska Sobota 91,8
MHz in Gornja Radgona 105,9 MHz.
4
Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 4. 9. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka
za predložitev. Če bo ponudba poslana po
pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov
Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8. do 14.
ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za
sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne
dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Stran

Objave
gospodarskih družb
Ob-19338/06
Uprava družbe Kmetijstvo Vipava d.d.,
skladno z 11. členom Zakona o gospodarskih družbah, obvešča javnost, da je dne
26. 6. 2006 prejela obvestilo v skladu s
532. členom Zakona o gospodarskih družbah od družbe Dvorec Vogrsko d.o.o., da je
ta dne 23. 6. 2006 pridobila 39.812 delnic
družbe Kmetijstvo Vipava d.d., kar predstavlja 28,79% lastniškega deleža družbe.
Družba Dvorec Vogrsko d.o.o. ima tako na
dan 26. 6. 2006 skupaj v lasti 123.749 delnic družbe Kmetijstvo Vipava d.d., kar predstavlja 89,49% lastniškega deleža družbe.
Kmetijstvo Vipava d.d.
Ob-19351/06
V skladu s 532. členom Zakona o gospodarskih družbah, družba Kraški zidar
d.d. Kolodvorska ulica 1, Sežana, objavlja
sporočilo, da je družba Ograd Holding d.o.o
Sežana pridobila v družbi večinski delež celotne izdaje delnic.
Kraški zidar d.d.
glavni direktor
Radoš Lipanje, univ. dipl. inž. grad.
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Ob-19380/06
Upravi družb ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana
in ŽITO INTES živilska industrija, d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor v skladu z določili 586. člena ZGD-1 obveščata delničarje
obeh družb, da je za četrtek, 10. avgusta
2006 ob 10. uri sklicana skupščina delniške družbe ŽITO INTES živilska industrija,
d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor in za
petek, 11. avgusta 2006 ob 14. uri sklicana
skupščina delniške družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana.
Na navedenih skupščinah bodo delničarji obravnavali in odločali o predlogu sklepov za združitev obeh navedenih družb, ki
se izvede s pripojitvijo družbe ŽITO INTES
živilska industrija, d.d., Meljska cesta 19,
2000 Maribor k družbi ŽITO prehrambena
industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Gradivo za skupščini s predlogi utemeljenih sklepov je na vpogled delničarjem v prostorih informativnih pisarn za izvedbo skupščin obeh družb v skladu z objavljenimi sklici
skupščin v Uradnem listu RS in SEO-net, za
družbo ŽITO prehrambena industrija, d.d.
dne 7. julija 2006 in za družbo ŽITO INTES
živilska industrija, d.d. v dnevniku VEČER in
SEO-net dne 7. julija 2006.
Delničarje obeh navedenih družb v skladu z določili 586. člena ZGD-1 obveščamo,
da sta upravi družb, ki se združujeta, dne
23. junija 2006 sklenili pogodbo o pripojitvi v
notarskem zapisu in jo predložili pristojnemu
Okrožnemu sodišču v Ljubljani in Okrožnemu sodišču v Mariboru dne 26. junija 2006.
Pripojitveno pogodbo sta pred tem pregledala nadzorna sveta obeh družb in skupni
pripojitveni revizor.
Na sedežih obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračuni in poročila o stanju
družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d.
in ŽITO INTES živilska industrija, d.d. za
poslovna leta 2004, 2003 in 2002 v skladu
z določili 68. člena ZGD-1, poročila uprav
obeh družb o pripojitvi, revizijsko poročilo o
pripojitvi in poročilo nadzornih svetov družb
o pripojitvi v skladu z določili 584. člena
ZGD-1. Vsa gradiva so delničarjem na vpogled v skladu z objavljenimi sklici skupščin.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin v skladu z določili četrtega odstavka 586. člena ZGD-1.
ŽITO, d.d.
uprava – predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
uprava – član uprave
za finančno področje
mag. Erik Žunič
ŽITO INTES, d.d.
uprava – direktor
Bojan Petek
Ob-19381/06
V skladu z določili 599. člena ZGD-1
uprava družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in
poslovodstvo družbe DOLENJSKE PEKARNE, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in
slaščic, d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto,
obveščata delničarje družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, da je bila pristojnemu Okrožnemu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
registrskemu sodišču v Ljubljani in Okrožnemu sodišču v Novem mestu dne 26. junija
2006 predložena pogodba o pripojitvi, ki sta
jo uprava prevzemne družbe in poslovodstvo prevzete družbe sklenili v notarskem
zapisu dne 23. junija 2006.
Pripojitev prevzete družbe DOLENJSKE
PEKARNE, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic, d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo
mesto k prevzemni družbi ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154,
1529 Ljubljana se izvede po stanju na dan
obračuna združitve, ki je 31. 12. 2005.
V skladu z določili drugega odstavka
528. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe.
Edini družbenik prevzete družbe DOLENJSKE PEKARNE, Proizvodnja kruha,
peciva, testenin in slaščic, d.o.o., Ločna 2,
8000 Novo mesto, družba ŽITO, d.d. bo v
petek, dne 11. avgusta 2006 sprejel ustrezne sklepe vezane na pripojitev.
Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, v kolikor bi
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku 1 meseca od
dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne
družbe.
Glede na to, da je prevzemna družba
imetnica 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, se določila
vezana na 3. in 4. točko drugega odstavka 581. člena, prve in druge alinee 2. točke dr5ugega odstavka 582. in 583. člena
ZGD-1, v skladu z določili 599. člena ZGD-1,
ne upoštevajo.
ŽITO, d.d.
uprava – predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
uprava – član uprave za področje financ
mag. Erik Žunič
DOLENJSKE PEKARNE, d.o.o.
poslovodstvo – direktor
Simon Lesar
Ob-19383/06
V skladu z določili 599. člena ZGD-1
uprava družbe ŽITO prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in poslovodstvo družbe ŽITO GRANDE, proizvodnja testenin, d.o.o., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana, obveščata delničarje družbe ŽITO
prehrambena industrija, d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, da je bila pristojnemu
Okrožnemu registrskemu sodišču v Ljubljani
dne 30. junija 2006 predložena pogodba o
pripojitvi, ki sta jo uprava prevzemne družbe
in poslovodstvo prevzete družbe sklenili v
notarskem zapisu dne 29. junija 2006.
Pripojitev prevzete družbe ŽITO GRANDE, proizvodnja testenin, d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana k prevzemni družbi
ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana se izvede po stanju na dan obračuna združitve, ki je 31. 12.
2005.
V skladu z določili drugega odstavka
528. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe.
Edini družbenik prevzete družbe ŽITO
GRANDE, proizvodnja testenin, d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, družba ŽITO, d.d.
bo v petek, dne 11. avgusta 2006 sprejel
ustrezne sklepe vezane na pripojitev.

Skupščina prevzemne družbe mora
odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku 1 meseca od
dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne
družbe.
Glede na to, da je prevzemna družba
imetnica 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, se določila
vezana na 3. in 4. točko drugega odstavka
581. člena, prve in druge alinee 2. točke
drugega odstavka 582. in 583. člena ZGD-1, v skladu z določili 599. člena ZGD-1, ne
upoštevajo.
ŽITO, d.d.
uprava – predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
uprava – član uprave za področje financ
mag. Erik Žunič
ŽITO GRANDE, d.o.o.
poslovodstvo – direktor
Nikolaj Capuder
Ob-19649/06
Na podlagi 224. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe
DEOS, d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana
objavlja sporočilo, da se delničarju družbe Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
Cerknica, v korist družbe odvzame 1.720
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT ene delnice.
DEOS, d.d.
uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-19352/06
Družba Meridiana Shipping Agency, pomorska agencija d.o.o., Ankaranska 7, 6000
Koper, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča Koper, vložek 066/10539300, na
podlagi drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala iz dosedanjega 8,866.000 SIT se zniža za 3,546.400
SIT na novi osnovni kapital 5,319.600 SIT
oziroma 22.198 EUR.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala poravnala
terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
Meridiana Shipping Agency
pomorska agencija d.o.o.
direktor Mauro Bertok
Ob-19377/06
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktorica družbe Gradis-Consult Ljubljana, d.o.o., s sedežem v
Ljubljani, Šmartinska c. 134/a, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. reg. vložka 061/11136600 objavlja, da se osnovni kapital družbe, ki znaša
140,000.000 SIT, se na podlagi četrtega odstavka 437. člena zmanjša za 1,211.347,61
SIT in po zmanjšanju znaša 138,788.652,39
SIT.
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Na podlagi drugega odstavka 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah, poslovodja
poziva upnike družbe, da se po objavi sklepa zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gradis-Consult Ljubljana, d.o.o.

»Prvič: družba ima nadzorni svet, ki ga
sestavlja 9 članov. 6 članov nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli
skupščina, 3 člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih, se izvolijo v
skladu s posebnim zakonom.
Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo
enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
2. Za uskladitev statuta z veljavno sprejetim sklepom skupščine o spremembi statuta se pooblasti nadzorni svet družbe.«
4. Odpoklic in volitve članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepov:
»1. Z dnem 1. 8. 2006 se odpokličejo
dosedanji člani nadzornega sveta Dragomir
Kolman, dr. Jože Mencinger in mag. Aleksander Šimon.
2. Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se izvolijo:
– Saša Homan,
– Marta Jarc,
– Janez Kolar,
– Mira Koporčič Veljič,
– Ivan Rupnik in
– Marija Šenk.
Štiriletni mandat Janezu Kolarju, Miri Koporčič Veljič in Ivanu Rupniku začne teči
dne 2. 8. 2006, Saši Homan in Marti Jarc
začne teči z dnem vpisa sprememb 6. člena
Statuta v sodni register, Mariji Šenk pa začne teči naslednji dan po poteku sedanjega
mandata.«
Obrazložitev:
Delničar, katerega delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko zahteva,
da se objavi zadeva, o kateri bo skupščina
sprejemala sklepe na njegov predlog. Razširitev dnevnega reda mora biti objavljena
najkasneje v desetih dneh po sklicu skupščine.
Predlagatelja menita, da bi morala imeti
družba glede na svojo velikost in primerljivo
velike gospodarske družbe več predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu, zato, in
ob upoštevanju zakonsko zahtevanih razmerij med predstavniki delničarjev in delavcev v nadzornem svetu, predlaga navedeno
razširitev nadzornega sveta in spremembo
razmerij med člani nadzornega sveta, ki so
predstavniki delničarjev in tistimi, ki so predstavniki delavcev.
Delničarji družbe so skladno s svojo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da
na skupščini volijo člane nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje, ter odpokličejo tiste
člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili.
Zato zgoraj navedena delničarja predlagata tudi, da se dosedanji člani nadzornega
sveta odpokličejo pred potekom mandata in
se izvolijo novi člani nadzornega sveta za
nov mandat.
V skladu z določilom 301. člena ZGD-1
volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. zahtevata, da se
v skladu s 312. členom ZGD-1 o njunem
volilnem predlogu (sklep št. 2 pod točko
4 dnevnega reda) sklepa pred predlogom
sklepa nadzornega sveta družbe.
Utemeljitev predloga objave zadeve (razširitev dnevnega reda):
Navedena delničarja sta po sklicu skupščine zahtevala razširitev dnevnega reda
z razlogi, kot so navedeni v njuni obrazložitvi.
Stališče uprave do razširitve sedanje 3.
točke dnevnega reda:

Razširitev dnevnega reda
Št. 218/06
Ob-19378/06
Uprava TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224
Srpenica, objavlja razširitev dnevnega reda
10. redne seje skupščine družbe TKK Srpenica, ki bo dne 27. julija 2006.
Uprava družbe je v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list
RS, št. 42/06) in statutom družbe sklicala
10. skupščino družbe, ki bo 27. julija 2006
na sedežu družbe. Sklic skupščine z dnevnim redom je bil objavljen dne 23. 6. 2006 v
Uradnem listu RS, št. 65/06.
Na podlagi podane zahteve delničarja
Salonita Anhovo d.d. z dne 29. 6. 2006 za
dopolnitev dnevnega reda 10. redne seje
skupščine TKK Srpenica d.d. uprava družbe
TKK Srpenica d.d. objavlja razširitev dnevnega reda, in sicer:
Dnevni red se razširi:
1) Tako da se 3. točko dnevnega reda
dopolni in se ta skupaj z dopolnjenim predlogom sklepa na novo glasi:
3. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb in dopolnitev statuta družbe v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic, povečanjem
števila članov nadzornega sveta in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v evre.
Predlog sklepa:
3.1. 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.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
4.1. točka statuta družbe se spremeni,
tako da na novo glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
253,789.000 SIT in je razdeljen na 253.789
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
3.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave, pri
čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji evro prenesejo v breme rezerv.
3.4. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis statuta.
3.5. Prvi stavek točke 7.1. statuta družbe
se spremeni, tako da se na novo glasi:
»Nadzorni svet šteje šest članov.«
2) Tako, da se dnevnemu redu doda
nova 5. točka dnevnega reda, in sicer:
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe – predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Jožeta
Fundo za novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev. Mandat mu traja
do konca mandatnega obdobja ostalih članov nadzornega sveta.
TKK Srpenica d.d.
uprava

Ob-19653/06
Uprava družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.
na podlagi določb 298., 299. in 300. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
objavlja razširitev dnevnega reda 3. redne
seje skupščine delničarjev družbe Kompas
Hoteli Bled, Cankarjeva cesta 2, Bled, ki je
sklicana za dne 26. 7. 2006 ob 12. uri.
Na predlog delničarja List, d.o.o., Brilejeva 3, Ljubljana, se doda naslednja točka
dnevnega reda:
5. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi prvega odstavka 318. člena
ZGD-1 imenuje skupščina revizijsko družbo
JPA-Abeceda Revizija, podjetje za revizijo
in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi
preveritve posameznih poslov in poslovne
dokumentacije družbe v obdobju zadnjih 5
let, šteto od dneva zasedanja 3. redne skupščine družbe nazaj. Posebni revizor naj preveri zakonitost in primernost vseh pravnih
poslov, ki jih je družba Kompas Hoteli Bled,
d.d., sklenila v zadevnem obdobju s povezanimi osebami.
Posebni revizor naj preveri predvsem
celoto vseh pravnih poslov in razmerij, ki
se nanašajo na povezane osebe glede vodenja investicij, izplačevanja neupravičenih
provizij, plačevanja storitev za neopravljena
dela in posle ter prekoračitve in zlorabe pooblastil direktorja in prokurista.
Obrazložitev predloga razširitve dnevnega reda, kot jo je podal predlagatelj List,
d.o.o.:
Iz letnega poročila za leto 2005 družbe
Hotel Slon, d.d., Ljubljana, ki je v odnosu
do Kompas Hoteli Bled, d.d., obvladujoča
družba in še posebej iz poročila pooblaščenega revizorja za leto 2005 izhaja utemeljen
sum o netransparentnem poslovanju s povezanimi družbami in Kompas Hoteli Bled,
d.d. Pooblaščeni revizor ugotavlja, da se na
osnovi pregledanih dokumentov ni mogle
prepričati v obseg in vrednost opravljenih
storitev, izraža pa tudi sum v način poslovanja s povezanimi osebami in plačevanje
storitev tem osebam, prav tako pa v prekoračitev pooblastil vodstva družbe. Zato
je potrebno za razjasnitev teh ugotovitev
izvesti posebno revizijo v družbi Kompas
Hoteli Bled, d.d.
Uprava Kompas Hoteli Bled, d.d.
Ob-19996/06
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in na zahtevo delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d., uprava Iskraemeca, d.d.
objavlja zadevo o kateri bo 14. skupščina
družbe Iskraemeco, d.d., Kranj, ki je sklicana za dne 1. avgusta 2006 sprejemala sklepe na predlog navedenih delničarjev (razširitev dnevnega reda). Navedena delničarja
predlagata, da se razširi dnevni red skupščine z razširitvijo sedanje 3. točke dnevnega
reda in z dodatno točko dnevnega reda, pri
čemer predlagata tudi spremembo vrstnega
reda predlaganih točk dnevnega reda, kot
sledi iz njunega predloga:
3. Spremembe statuta in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
»1. Spremeni se 6. člen, odstavek »Prvič« Statuta, tako da se po novem glasi:
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Odločanje o sestavi nadzornega sveta ni
v pristojnosti uprave, zato uprava predloga
ne more komentirati.
Iskraemeco, d.d.
Karl Rozman, predsednik uprave

Sklici skupščin
Ob-19829/06
Popravek
Pri objavi sklica 10. redne seje skupščine delniške družbe Cestno podjetje Maribor,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova ulica 30, 2000 Maribor, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67-68, z dne
30. 6. 2006, Ob-18433/06, se spremeni 3. točka dnevnega reda in pravilno glasi: Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2006.
CPM, d.d.
direktor družbe
Janez Škoberne, dipl. org.
Ob-19205/06
Direktor družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Imgrad Ljutomer d.d.
Skupščina bo v petek, 11. 8. 2006 ob 10.
uri v poslovnih prostorih družbe na Babinski
cesti 5 v Ljutomeru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednika skupščine Matjaža Vnuka in za preštevalca glasov Suzano Kuster in Marico Jerebič.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar Franc Šömen.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z 294. členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeli direktorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v letu 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic in sklep o
spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Delnice družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se preoblikujejo v kosovne
delnice tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z eno
kosovno delnico.
3.2. Skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu družbe
za preračun.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na podlagi četrtega odstavka 694.
člena ZGD-1 skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna v statutu vsebovan znesek osnovnega
kapitala, ki znaša 367,359.000 SIT, v eure
po tečaju zamenjave, ki ga določa predpis
Evropske skupnosti v skladu s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut družbe.
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5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje revizijsko družbo Revizija
d.o.o. iz Maribora za revizorja družbe za
leto 2006.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in poročilo revizorja je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan med 9. in 14. uro.
Imgrad Ljutomer d.d.
direktor
Rajko Žužek
Ob-19206/06
Na podlagi 10.1.1. točke statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., sklicuje družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.,
5. skupščino
investicijske družbe Maksima, delniška
investicijska družba, d.d.,
ki bo v četrtek, 10. 8. 2006, ob 14.30 v
Okrogli dvorani poslovne stavbe TR3, Trg
republike 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Špec, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se izvolita Tjaša
Brilej in Blaž Bračič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2005,
z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3. 1. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep:
Bilančni dobiček investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za
poslovno leto 2005 v višini 4.158,320.757,44
SIT se uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička v višini
2.640,396.174 SIT, ki predstavlja 90,03-odstotni del poslovnega dobička leta 2005, se
v obliki dividend razdeli delničarjem investicijske družbe, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 16. 8. 2006, kar znaša 338 SIT bruto
na eno delnico. Dividende se izplačajo najkasneje do 24. 11. 2006;
– del bilančnega dobička v višini
1.517,924.583,44 SIT ostane nerazporejen.
3. 2. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep: skup-

ščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina za revizijo
letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za
poslovno leto 2006 imenuje družbo Pricewaterhousecoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o.
5. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina ugotavlja,
da je član nadzornega sveta Andrej Laznik
podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto
se imenuje mag. Matej Kavčič, in sicer do
poteka mandata članov nadzornega sveta, imenovanih na 4. skupščini investicijske
družbe.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:
6.1. Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta Maksime, delniške investicijske družbe, d.d., v predloženem besedilu, ki je kot priloga št. 1 sestavni
del tega sklepa.
6.2. Nadzorni svet investicijske družbe
Maksima, delniška investicijska družba,
d.d., je pooblaščen, da skladno s sprejetimi sklepi pri tej točki dnevnega reda izdela
čistopis statuta.
6.3. Skupščina investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.,
v skladu s četrtim odstavkom 694. člena
Zakona o gospodarskih družbah pooblašča
nadzorni svet Maksime, delniške investicijske družbe, d.d., da v statutu investicijske družbe Maksima, delniška investicijska
družba, d.d., vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po uradno določenem tečaju
zamenjave.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, katerih imetnik je
delničar po podatkih iz delniške knjige tri dni
pred sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
eno uro pred začetkom skupščine.
Gradivo
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah
dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, besedilom sprememb in dopolnitev statuta, je
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Trg republike 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine ter na spletnih straneh
www.nlbskladi.si.
NLB Skladi,
upravljanje premoženja, d.o.o.
uprava
Št. 1/06
Ob-19325/06
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 47. člena Statuta delniške družbe sklicuje
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8. skupščino
delniške družbe Pomin, družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo 30. 8. 2006 ob 8. uri v prostorih
družbe Letališka c. 27 A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih ........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/1:
– za predsednika skupščine se izvoli
Jože Valenčič;
– za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Kejžar Igor,
2. Grbić Katarina.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev, letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za Pomin, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 20. 6.
2006, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2005 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2005.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 4/1: na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2005 po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 65,179.119,30
SIT.
Bilančni dobiček v višini 42,294.000 SIT
se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 200 SIT bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
22,882.119,30 SIT ostane nerazporejen.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2006.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe
v letu 2006.
7. Spremembe Statuta družbe.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmejo spremembe Statuta.
a) Delnice Pomin d.d. Ljubljana se pretvorijo v navadne, imenske kosovne delnice razreda A ter v prednostne udeležbene,
neglasovalne prinosniške kosovne delnice
razreda B tako, da ena delnica z nominalnim zneskom 1.000 tolarjev, postane ena
navadna imenska kosovna delnica oziroma
prednostna udeležbena, neglasovalna prinosniška kosovna delnica.

Št. 103/06
Ob-19326/06
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje

b) Spremeni se 11. člen statuta družbe
tako, da glasi:
Osnovni kapital je razdeljen na:
1. 168779 navadnih kosovnih delnic razreda A prve izdaje. Družba ima v delnicah razreda A 79,81% vsega osnovnega
kapitala.
2. 42691 prednostnih udeležbenih, neglasovalnih prinosniških kosovnih delnic razreda B.
Družba ima v prednostnih delnicah razreda B 20,19% vsega osnovnega kapitala.
c) Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna znesek osnovnega kapitala v višini
211,470.000 SIT v EUR, po enotnem tečaju
zamenjave in nato spremeni 10. člen statuta
družbe tako, da se osnovni kapital zapiše
v eurih.
d) V statutu družbe se vse zneske navedene v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna iz tolarjev v eure po tečaju, določenem
z zakonom.
e) Črta se 14. člen Statuta.
Predlog sklepa št. 7/1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejmejo spremembe Statuta v predloženem besedilu.
Predlog sklepa št. 7/2: izdela se čistopis
Statuta s preštevilčenjem členov.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji, ki imajo prinosniške delnice se lahko
udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno pravico na skupščino s pogojem, da
pridobijo potrdilo o imetništvu na zadnji dan
roka za deponiranje delnic je po stanju 10.
dan pred skupščino. KDD delničarju izda
potrdilo o imetništvu delnic na prinosnika,
ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, družbi in ga uporabi za udeležbo na skupščini. Delničar, ki je
delnico zastavil izvršuje glasovalno pravico
na podlagi potrdila o zastavi in v skladu z
88. členom Statuta družbe. Pooblastila za
zastopanje na skupščini morajo biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj
10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prinosniških delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališka c. 27A, Ljubljana, vsak delovni dan v
tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo,da svoje morebitne dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
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12. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek dne 30. 8. 2006 ob 7.30 v
prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c.
27 A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih .....% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da
je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom. Skupščini družbe
prisostvuje notarka mag. Nina Češerek.
Predlog sklepa št. 1/3:
Za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Jože Valenčič,
2. Grbić Katarina.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila, in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne
5. 6. 2006, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2005,
z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2005.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne
5. 6. 2006, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju skupine Minervo d.d.
Ljubljana za leto 2005, z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d.
Ljubljana za poslovno leto 2005.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu
Predlog sklepa št. 1/4: – Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
bilančni dobiček za leto 2005 po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 605,541.336,43
SIT.
Del bilančnega dobička v višini
99,140.000 SIT se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 200 SIT bruto na
delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine,
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
– Upravi družbe se kot udeležba v dobičku za leto 2005 izplača 5,000.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/3 v gotovini in 2/3
v delnicah Minervo d.d. Ljubljana.
– Nadzornemu svetu se kot udeležba v
dobičku za leto 2005 izplača 840.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/2 v gotovini in 1/2
v delnicah Minervo d.d. Ljubljana.
O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 500,561.336,43 SIT bo odločeno v
naslednjih letih.
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Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa št 1/5: – Na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja
družbe Minervo d.d. Ljubljana in za skupino
Minervo d.d. za leto 2006 imenuje revizijska
hiša, BO Consulting d.o.o. Neubergerjeva
9, Ljubljana.
6. Spremembe Statuta družbe:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmejo spremembe Statuta.
Predlog sklepa št. 6/1:
a) Delnice Minervo d.d. Ljubljana se pretvorijo v navadne, imenske kosovne delnice
tako, da ena delnica z nominalnim zneskom
1.000 tolarjev, postane ena navadna imenska kosovna delnica.
b) Spremeni se 3.1 točka statuta družbe tako, da glasi: osnovni kapital družbe
znaša 495,700.000 (štiristopetindevetdesetmilijonovsedemstotisoč 00/100) SIT in
je razdeljen na 495.700 (štiristopetindevetdesettisočsedemsto) navadnih imenskih
(prosto prenosljivih) kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu
se določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
c) Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna znesek osnovnega kapitala v višini
495,700.000 SIT v EUR, po enotnem tečaju zamenjave in nato spremeni točko 3.1
statuta družbe tako, da se osnovni kapital
zapiše v eurih.
d) V statutu družbe se vse zneske navedene v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna iz tolarjev v eure po tečaju, določenem
z zakonom.
d) Sprejme se novo prečiščeno besedilo
statuta.
7. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2006
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu v
letu 2006.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo
biti pisna. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
do vključno 27. 8. 2006 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27a in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, na Letališki c. 27a, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
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Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne ob 8.30 v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana,
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž.rud.
Ob-19341/06
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z 283. členom ZGD in 7.
členom statuta d.d. sklicuje
8. sejo skupščine
družbe TBJ, Tehniči biro Jesenice, d.d.,
Kidričeva 41, Jesenice,
ki bo dne 9. 8. 2006 ob 13. uri na sedežu
družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa
skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka gospa Nada Svetina.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati družbe za poslovno leto 2005 in seznanitev z
letnim poročilom za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2005.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2005.
Predlog sklepov:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2005 v višini 9,000.000 SIT nameni
za:
– 8,000.000 SIT za izplačilo dividend delničarjem,
– 1,000.000 SIT za udeležbo uprave v
dobičku.
Dividende se izplačajo imetnikom delnic,
ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan seje skupščine
družbe in sicer v roku 60 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.
4.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi,
d. d., Ljubljana, na dan 3. 8. 2006, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine
na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku
prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci
pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti
tudi pooblastilo.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe TBJ, d.d.
Ob-19385/06
Na podlagi 24. člena poglavja 9 skupščina statuta družbe ŽITO, d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe
11. skupščino
delniške družbe ŽITO, d.d.,
ki bo v petek, dne 11. avgusta 2006, v
sejni sobi družbe ŽITO, d.d., s pričetkom ob
14. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in verifikacijska
komisija v sestavi Igor Škrinjar kot predsednik in dveh preštevalk glasov Andreje Kopač ter Dragice Spasič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
ŽITO, d.d. za poslovno leto 2005 in revidiranih računovodskih izkazov družbe ter konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2005; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe ŽITO,
d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2005; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter obravnava predloga o razporeditvi
bilančnega dobička, ki ga sestavljajo bilančni dobički iz preteklih let.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe ŽITO, d.d. za poslovno leto 2005 in revidiranimi računovodskimi
izkazi družbe ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2005.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe ŽITO, d.d. o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe ŽITO,
d.d., med poslovnim letom 2005.
Predlog sklepa št. 2.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 3.245,955.271,20 SIT uporabi
kot sledi:
a) del bilančnega dobička v višini
324,063.560 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni
dan po izvedbi skupščine,
b) dividenda znaša 920 SIT bruto na delnico,
c) dividende se bodo izplačale na dan
27. 10. 2006 na transakcijske račune v nerevaloriziranem znesku,
d) preostali del bilančnega dobička v
znesku 2.921,891.711,20 SIT se prenese v
poslovno leto 2006 kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.3: v skladu z 294.
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ŽITO, d.d. v
poslovnem letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
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3. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi delniške družbe ŽITO INTES, d.d.
k družbi ŽITO, d.d.
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina daje soglasje k pripojitvi delniške družbe ŽITO INTES živilska industrija,
d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor kot
prevzete družbe k družbi ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je 31. 12. 2005.
Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi obeh družb, poročilo pripojitvenega
revizorja in poročilo nadzornega sveta o
pregledu nameravane pripojitve.
Predlog sklepa št. 3.2:
Skupščina daje soglasje k pogodbi o pripojitvi delniške družbe ŽITO INTES živilska
industrija, d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor k delniški družbi ŽITO prehrambena
industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu
obe družbi iz prvega odstavka sklepa št.
3.2 pod točko 3 dnevnega reda. Podpisan
predlog pogodbe o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 3.3: za zastopnika za
prevzem delnic v postopku pripojitve družbe ŽITO INTES, d.d., se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe ter določili 591/2 člena
Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna
klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa št. 3.4: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če
je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev družbe
ŽITO INTES, d.d. lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
4. Predlog za povečanje osnovnega kapitala družbe ŽITO, d.d. zaradi postopka
pripojitve družbe ŽITO INTES, d.d.
Predlog sklepa št. 4.1:
V skladu s sprejetimi sklepi pod točko 3.
dnevnega reda 11. seje skupščine družbe
ŽITO, d.d. se osnovni kapital družbe zaradi izvedbe postopka pripojitve družbe ŽITO
INTES, d.d. k družbi ŽITO, d.d. v skladu z
določili 588. člena ZGD-1 poveča z izdajo
do 2.759 delnic prevzemne družbe.
Osnovni kapital družbe, ki je do pripojitve
znašal 3.537,150.000 SIT se zaradi pripojitve poveča največ za do 27,590.000 SIT
tako, da povečan osnovni kapital družbe
znaša največ do 3.564,740.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
Delnice se izdajo delničarjem prevzete
družbe ŽITO INTES, d.d., ki bodo imetniki
delnic prevzete družb na presečni dan, v
skladu z določili pripojitvene pogodbe tako,
da delničarji prevzete družbe za delnice
prevzete družbe prejmejo ustrezno število
delnic prevzemne družbe ŽITO, d.d. skladno z določili pripojitvene pogodbe, oziroma bodo prejeli doplačilo za razliko do
cele delnice prevzemne družbe, in sicer
sorazmerni del od vrednosti delnice prevzete družbe, kot je določeno v skladu z
dogovorjenim menjalnim razmerjem iz pripojitvene pogodbe.
Upoštevajoč prej navedeno, bodo delničarji družbe ŽITO INTES, d.d., ki bodo
imetniki delnic prevzete družbe na presečni
dan, v skladu z določili pripojitvene pogodbe

za 109 delnic družbe ŽITO INTES, d.d. prejeli 1 delnico prevzemne družbe ŽITO, d.d.,
oziroma bodo prejeli doplačilo za razliko do
cele delnice prevzemne družbe, in sicer sorazmerni del od vrednosti delnice prevzemne družbe, ki je v skladu z menjalnim razmerjem določena v vrednosti 38.863 SIT.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev prevzemne družbe do pridobitve delnic,
ki bodo izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi pripojitve, je po tem
sklepu izključena.
Predlog sklepa št. 4.2:
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe vezane na
povečanje osnovnega kapitala tako, da se
bo povečanje osnovnega kapitala lahko izvedlo in vpisalo v sodni register ter izpeljalo
postopek izdaje delnic delničarjem prevzete
družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da po vpisu
in izvedbi pripojitve dokončno uskladi višino
povečanja osnovnega kapitala družbe glede
na strukturo delničarjev na presečni dan in
skladno s tem ustrezno spremeni določilo
11. člena poglavja 5 OSNOVNI KAPITAL
DRUŽBE Statuta družbe tako, da dokončno
določi višino osnovnega kapitala družbe in
kosovnih delnic družbe glede na izvedeno
pripojitev družbe ŽITO INTES, d.d. in skladno s tem pooblastilom sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe ŽITO, d.d. v zvezi s pripojitvijo
odvisnih družb, uvedbo kosovnih delnic ter
uskladitvijo določil ZGD-1 in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo
statuta in za preračun zneskov iz tolarjev
v EUR.
Predlog sklepa št. 5.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
v zvezi s pripojitvijo odvisnih družb, uvedbo kosovnih delnic ter uskladitvijo določil
ZGD-1 in novo prečiščeno besedilo statuta
družbe v predloženem besedilu.
Predlog sklepa št. 5.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe skupščina družbe ŽITO, d.d. po
oblašča nadzorni svet družbe ŽITO, d.d.,
da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne
valute opravi preračun v 11. členu poglavja 5 OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE Statuta
družbe, zapisanega osnovnega kapitala, ki
na dan sprejema tega sklepa po povečanju
osnovnega kapitala zaradi pripojitve družbe
znaša največ 3.564,740.000 SIT iz SIT v
EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato
spremeni 11. člen poglavja 5 OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE Statuta družbe ŽITO, d.d.
tako, da se zapiše osnovni kapital družbe
v EUR.
V statutu vsebovane zneske osnovnega
in odobrenega kapitala 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 cel evro preračunajo v breme ali dobro rezerv, ter da skladno
s tem sprejme novo prečiščeno besedilo.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo
Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, 1000
Ljubljana.
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7. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
Predlog sklepa: letno poročilo družbe
ŽITO prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana se od 1. 1. 2006 pripravlja v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe ŽITO, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in ki so tri
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure 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 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
O sklepu pod točko 1, 2, 6 in 7 dnevnega reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov. Za sklepe pod točko 3, 4 in 5 dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri odločanju
zastopanega osnovnega kapitala.
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 družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Delničarje družbe v skladu z določili 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah tudi
obveščamo, da so uprave družb, ki se združujejo, predložile pristojnemu Okrožnemu
sodišču v Ljubljani in Mariboru dne 26. junija
2006 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju pred tem
pregledala nadzorna sveta prevzete in prevzemne družbe ter pripojitveni revizor.
Na sedežu prevzete in prevzemne družbe je delničarjem na vpogled tudi naslednje
gradivo: pripojitvena pogodba, letni obračun
in poročilo o stanju družb ŽITO INTES, d.d.
in ŽITO, d.d. za poslovna leta 2002, 2003 in
2004 v skladu z določilom 68. člena ZGD-1,
zaključno poročilo prevzete družbe po stanju na dan 31. 12. 2005, poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi, revizijsko poročilo
o pripojitvi, poročilo nadzornih svetov družb
v skladu z določili 584. člena ZGD-1. Vsa
gradiva so delničarjem na vpogled vsak delovni dan od objave tega vabila dalje od 10.
do 13. ure v informativni pisarni družbe.
Ob tem so vsem delničarjem družbe
ŽITO, d.d. za 11. sejo skupščine na vpogled tudi letno poročilo družbe ŽITO, d.d.
in revidirani računovodski izkazi družbe ter
konsolidirani računovodski izkazi družbe
ŽITO, d.d. za leto 2005, predlog sprememb
in dopolnitev statuta ter novo prečiščeno
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besedilo statuta ter predlogi sklepov, ki so
utemeljeni v skladu z določili ZGD-1.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 586. člena ZGD-1.
ŽITO, d.d.
uprava – predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
uprava – član uprave za področje financ
mag. Erik Žunič
Ob-19421/06
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena Statuta družbe
sklicuje
24. skupščino
delničarjev Mladinske knjige Založbe
d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 14. 8. 2006, ob 16.
uri, na sedežu družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000
Ljubljana, v sejni sobi Modre hiše (v kleti) z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 1: za predsednico skupščine se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalki
glasov pa se izvolita Mateja Trojanšek in
Mateja Terčič. Seji bo prisostvovala notarka
Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Skupščina delničarjev zavezuje upravo, da pristopi k vrednotenju celotne skupine MK, tržne vrednosti delnic MKZG in
prevzemne vrednosti delnice MKZG po več
metodah
(točka je uvrščena na dnevni red na zahtevo Združenja malih delničarjev MKZ).
Združenje malih delničarjev MKZ predlaga sprejem sklepa št. 2:
Uprava je zavezana, da v roku sedmih
dni po sprejetju sklepa pozove Zvon Dva
Holding, Združenje malih delničarjev MKZ,
D.S.U., d.o.o., da imenuje predstavnika v
štiričlansko komisijo za izbor ponudnika za
izdelavo poročila vrednotenja skupine MK,
tržne vrednosti delnice MKZG in prevzemne
vrednosti delnice MKZG. V komisiji za izbiro
ponudnika je tudi predstavnik družbe, ki ga
imenuje uprava.
Naročnik in plačnik vrednotenja na podlagi izbora komisije za vrednotenje skupine
MK je Mladinska knjiga Založba d.d.
3. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
Ljubljana, za leto 2005 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2005,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe Mladinska knjiga
Založba d.d., Ljubljana, za leto 2005 ter
konsolidiranega letnega poročila Skupine
MK za leto 2005 in revizijskim poročilom za
poslovno leto 2005 k obema poročiloma.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 3: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Mladinska knjiga
Založba d.d., Ljubljana, za leto 2005 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za
leto 2005, poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, za leto
2005, ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2005 in revizijskim
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poročilom za poslovno leto 2005 k obema
poročiloma.
4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 4.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2005 v
znesku 463,190.634,99 SIT uporabi:
– za izplačilo dividende 272,277.525 SIT.
Višina dividende za eno delnico znaša 221
SIT bruto. Dividenda pripada delničarjem,
ki so na dan 30. 8. 2006 kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD – Klirinško depotni družbi,
d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini;
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v znesku 12,500.000 SIT. Nagrada
članom nadzornega sveta se izplača v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini;
– za
prenos
v
naslednje
leto
178,413.109,99 SIT.
št. 4.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 5.1: Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic Mladinska knjiga Založba
d.d., Ljubljana, in sicer tako, da 1 delnica
družbe z nominalnim zneskom 1.000 SIT
postane 1 kosovna delnica, ki se ne glasi
na nominalni znesek. Zaradi uvedbe kosovnih delnic se spremenijo ustrezna določila
Statuta družbe.
št. 5.2: Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) pooblašča nadzorni svet
družbe, da v Statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki
so izraženi v tolarjih, z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave in v
skladu s tem uskladi besedilo Statuta.
6. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa št. 6: skupščina
sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.
7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa
št. 7: za revizijo poslovanja družbe za leto
2006 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
8. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško-depotni družbi, d. d., Ljubljana, na
dan 7. 8. 2006, in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba
d.d., Ljubljana, Sektor za pravne zadeve,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena

sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 14. 8. 2006 ob 17. uri na
mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini. Vstop
v dvorano bo mogoč samo do 16. ure oziroma do 17. ure v primeru, da skupščina ob
prvem sklicu ne bo sklepčna.
Gradivo za skupščino: letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
Ljubljana za leto 2005, konsolidirano letno
poročilo Skupine MK za leto 2005, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila družbe Mladinska knjiga
Založba d.d., Ljubljana in konsolidiranega
letnega poročila Skupine MK za leto 2005,
revizijsko poročilo in besedilo predlaganih
sprememb statuta, je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak
delavnik med 9. in 12. uro. Besedilo predlaganih sprememb statuta družbe z utemeljitvijo, ter utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh
družbe na naslovu: www.mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana
uprava
Ob-19422/06
Na podlagi 6.3.3. točke statuta družbe
Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d. Ljubljanska cesta 36,
Novo mesto, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v četrtek, 10. 8. 2006 ob 12. uri v
prostorih družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Dušan Mohar, za preštevalki glasov se imenujeta Simona Gašperšič in Marjetka Pirc. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2005 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne
izgube za leto 2005 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta, sprejme se predlog o uporabi
bilančnega dobička ter se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
izvoli za mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata 10. 8. 2006, naslednje člane
nadzornega sveta:
a) Ribič Dragutin,
b) Mohar Suzana,
c) Pirc Borut.
4. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da lahko kupuje lastne delnice v
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skladu z 247. členom ZGD-1, najvišja nakupna cena za delnico je 5.000 SIT.
Obenem skupščina pooblašča upravo,
da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
5. Uvedba kosovnih delnic in sprememba Statuta družbe ob prehodu na EUR.
Predlog sklepov:
5.1 Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih
106.735 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT na delnico nadomesti s 106.735
kosovnih delnic in temu ustrezno spremeni
tudi 3. člen 3.1 točke Statuta družbe tako,
da po novem glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 106,735.000 SIT in je razdeljen na
106.735 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic«.
5.2 Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute, v Statutu družbe v 3. členu 3.1 točke vsebovani znesek
osnovnega kapitala v SIT, preračuna po uradnem tečaju zamenjave in skladno s tem
spremeni statut družbe.
Prav tako se v statutu družbe vse zneske
navedene v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna iz tolarjev v evre, po tečaju, določenem z zakonom, razlike pri zaokroževanju na najvišji cel evro pa se preračunajo v
breme rezerv.
6. Obravnava in odločanje o spremembi
in dopolnitvi statuta.
Predlog sklepov: potrdijo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu ter sprejme čistopis družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 3. 8. 2006 vpisani v K.D.D.
Za udeležbo se udeleženci izkažejo z
osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri
na istem kraju.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d.
direktor družbe

družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave, pri čemer se razlike pri
zaokroževanju na najbližji višji EUR prenesejo v breme rezerv.
3.5. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.4.
točke dnevnega reda.
4. 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., Železna cesta 8a, Ljubljana.
5. Seznanitev skupščine z izvolitvijo
predstavnikov delavcev v nadzorni svet
družbe Elektro Maribor, d.d.
Nadzorni svet družbe Elektro Maribor,
d.d. predlaga, da se skupščina seznani, da
je svet delavcev v nadzorni svet družbe Elektro Maribor, d.d. izvolil dva predstavnika
delavcev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Mariboru,
Vetrinjska ulica 2, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št.
42/06) bo vabilo z utemeljitvijo objavljen tudi
na spletni strani družbe http://www.elektromaribor.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
član uprave
Tomaž Orešič, univ. dipl. inž. stroj.

Ob-19423/06
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v petek, 25. avgusta 2006 ob 10.
uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska
ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Marjana Gredin in
Franci Vindiš.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Dušica Kalinger.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter
jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 v
znesku 585,542.255,36 SIT (2,443.424,53
EUR) se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
175,662.676,60 SIT (733.027,36 EUR) za
dividende, to je 5,24 SIT (0,02 EUR) bruto
dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 25. 9. 2006, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe na dan zasedanja skupščine;
– preostali bilančni dobiček v višini
409,879.578,76 SIT (1,710.397,17 EUR) se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
Zneski so v evre preračunani po paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.
3. Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– Prvi odstavek 5. člena statuta družbe
se spremeni, tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
33.495,324.000 SIT in je razdeljen na
33,495.324 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
– v drugem odstavku 2. člena številka
Uradnega lista pravilno glasi (Ur. l. RS, št.
26/05).
V istem odstavku se črtata prva in druga
alinea in se nadomestita z novo alineo, ki
glasi:
– sistemski operater distribucijskega
omrežja;
– 12. člen se v prvem odstavku člen ZGD
nadomesti s številko 64,
– v prvem odstavku 63. člena se datum
nadomesti z datumom 14. 8. 2002.
3.3 Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.4. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
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Ob-19424/06
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., direktor sklicuje
9. redno sejo skupščine
Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
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ki bo v ponedeljek, dne 28. 8. 2006 ob
11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22 (velika sejna soba – pritličje), z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa direktorja je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mojca Volarič in
Boža Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima
podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Direktor in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 v višini 187,961.257,21 SIT, ki ga sestavlja:
– ostanek dobička iz leta 2003 v višini
176.139,35 SIT,
– ostanek dobička iz leta 2004 v višini
12,855.553,05 SIT, nerazporejeni čisti dobiček leta 2005 v višini 174,929.564,81 SIT,
se razporedi v posebne rezerve.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Direktor in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– Prvi odstavek 5. člena statuta družbe
se spremeni, tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
18.826,797.000 SIT in je razdeljen na
18,826.797 prosto prenosljivih navadnih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu.
– v drugem odstavku 2. člena številka
Uradnega lista pravilno glasi (Ur. l. RS, št.
26/05). V istem odstavku se črtata prva in
druga alinea in se nadomestita z novo alineo, ki glasi:
– sistemski operater distribucijskega
omrežja;
– 12. člen se v prvem odstavku člen ZGD
nadomesti s številko 64.
– v prvem odstavku 63. člena se datum
nadomesti z datumom 29. 8. 2002.
3.2. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave, pri čemer se
razlike pri zaokroževanju na najbližji višji
EUR prenesejo v breme rezerv.
3.4. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.3. te
točke dnevnega reda.
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4. Odpoklic članice nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Na podlagi pisne odstopne izjave z dne
7. 3. 2006 se razreši članica nadzornega
sveta, Mirjana Koporčič Veljić.
Za novega člana nadzornega sveta se
do konca mandatnega obdobja imenuje
predstavnika kapitala družbe, Roberta Čehovina, univ. dipl. ekon.
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: Deloitte&Touche, Revizija,
d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
družbe na sedežu družbe, v Novi Gorici,
Erjavčeva 22, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št.
42/06) bo vabilo z utemeljitvijo objavljen tudi
na spletni strani družbe http://www.elektroprimorska.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
direktor
David Valentinčič
Ob-19595/06
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Elektro Celje javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (sejna
soba – IV. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Vladimir Verzegnassi in Nika Krušič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2005 250,517.793,41 SIT in
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– Prvi odstavek 5. člena statuta družbe
se spremeni, tako da glasi: osnovni kapital družbe znaša 24.192,425.000 SIT in je
razdeljen na 24,192.425 prosto prenosljivih
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu.
– V drugem odstavku 2. člena številka
Uradnega lista pravilno glasi (Ur. l. RS, št.
26/05). V istem odstavku se črtata prva in
druga alinea in se nadomestita z novo alineo, ki glasi:
– sistemski operater distribucijskega
omrežja;
– 12. člen se v prvem odstavku člen ZGD
nadomesti s številko 64.
– V prvem odstavku 63. člena se datum
nadomesti z datumom 31. 7. 2002.
3.2. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave, pri čemer se
razlike pri zaokroževanju na najbližji višji
EUR prenesejo v breme rezerv.
3.4. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.3. te
točke dnevnega reda.
4. 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 d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, v Celju,
Vrunčeva 2a, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
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do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št.
42/06) bo vabilo z utemeljitvijo objavljen tudi
na spletni strani družbe http://www.elektrocelje.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Celje, d.d.,
predsednik uprave
mag. Viktor Tajnšek

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Gorenjska, d.d.,
predsednik uprave
mag. Jože Knavs
član uprave
mag. Andrej Šušteršič

Ob-19596/06
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, 30. 8. 2006 ob 10. uri na
sedežu družbe v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a (sejna soba II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Romana Božnar in
Marjeta Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2005
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005
ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 znaša
250,070.259,87 SIT in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– v drugem odstavku 2. člena številka
Uradnega lista pravilno glasi (Ur. l. RS, št.
26/05, navedba številke z besedo v oklepaju
pa (šestindvajset skozi dvatisočpet)).
V istem odstavku se črtata prva in druga
alinea in se nadomestita z novo alineo, ki
glasi:
– sistemski operater distribucijskega
omrežja;
– Prvi odstavek 5. člena statuta družbe
se spremeni, tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
17.353,631.000 SIT in je razdeljen na
17,353.631 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
– V prvem odstavku 12. člena se številka
člena – ZGD in navedba številke z besedo
nadomesti s številko in besedo v oklepaju:
64, kratica ZGD pa se nadomesti s kratico
ZGD-1.
– v prvem odstavku 63. člena se datum
nadomesti z datumom 8. 8. 2002.
3.2. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave.
3.4. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.3. te
točke dnevnega reda.
4. 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., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298. členom ZGD-1 (Ur. l.
RS, št. 42/06) bo v navedenem terminu sklic
z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani
družbe www.elektro-gorenjska.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
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Ob-19597/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe Klub modrih
d.d., Pristaniška 12, Koper, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
12. redno skupščino
delničarjev družbe Klub modrih d.d.,
Pristaniška 12, Koper,
ki bo v torek, 29. 8. 2006, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12/V, z
naslednjim predlogom dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Lučo Benčič. Za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja
po posamezni točki dnevnega reda se izvolita kot preštevalki Cepak Tatjana in Gaberšček Katja. Seji skupščine bo prisostvovala
vabljena notarka Mojca Tavčar-Pasar.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 in pisnega poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poslovnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 ter s
pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v
preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je brez
pripomb potrdil letno poročilo za leto 2005.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe Klub modrih d.d. v poslovnem
letu 2005 ter jima podeli razrešnico za delo
v poslovnem letu 2005.
4. Sklepanje o dokapitalizaciji.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina sprejme sklep o dokapitalizaciji družbe v
višini 206,000.000 SIT v predlagani obliki.
5. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: sprejme
se nov statut družbe v predlagani obliki.
6. Sklepanje o izdaji pooblastila nadzornemu svetu, da v statutu družbe vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe Klub modrih d.d., na podlagi 694.
člena ZGD-1, pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu družbe vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe
evra preračuna v evre, po tečaju zamenjave
ter uskladi besedilo statuta družbe.
7. Določitev višine nadomestila članom
nadzornega sveta.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: članom
nadzornega sveta se za opravljanje funkcije
od 1. 1. 2006 zagotovi plačilo v višini 1.500
EUR bruto letno, predsedniku pa 2.000 EUR
bruto letno. Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo v dveh enakih polletnih zneskih.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
sejnine za udeležbo na posamezni seji, v
višini 50 EUR bruto.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Glasovalne pravice uresničujejo lahko
tisti delničarji, ki se prijavijo najkasneje do
24. 8. 2006, in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe.
Direktor
Klub modrih d.d.
Leon Klemše
Predsednik nadzornega sveta
Klub modrih d.d.
Marko Pirnat
Ob-19598/06
Na podlagi 36. in 37. člena Statuta delniške družbe Sinet, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
uprava sklicuje
14. skupščino
Sinet d.d., Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne, 17. 8. 2006, ob 13. uri na sedežu družbe v Hrastniku, Grajska pot 8, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Za predsedujočega skupščine se imenuje Branko Lukšič.
V verifikacijsko komisijo se imenujejo:
– Vojka Povše Krasnik – predsednica,
– Andreja Meterc - preštevalka glasov
(članica),
– Aleš
Bočko - preštevalec
gasov
(član).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 281.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček podjetja Sinet d.d., Hrastnik iz leta 2005 v višini 127,875.255,28
SIT, kar predstavlja preneseni dobiček iz
leta 2004 v višini 95,702.178,44 SIT in čisti
dobiček iz leta 2005 v višini 32,173.076,44
SIT je prenos dobička, o čigar uporabi bo
določeno v naslednjih poslovnih letih.
60% ustanovljenega dobička v znesku
19,303.846,10 SIT se naj razporedi za povečanje osnovnega kapitala družbe oziroma
ga porazdeliti za enak namen kot finančna
sredstva iz naslova opustitev in olajšav iz
61. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanja invalidov.
Ostanek 40% dobička je 12,869.230,74
SIT, se prenese v leto 2006.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2005.
1. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: skup-
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ščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članoma nadzornega sveta družbe za leto
2005.
2. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo Boniteta, družba za revizijo,
podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 10. do 12. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine z dnevnim redom, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom skupščine. Delničarje naprošamo,
da pridejo na skupščino pol ure (30 minut)
pred začetkom, zaradi vzpostavitve evidenc
in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sinet d.d. Hrastnik
direktor
Miran Grohar
Ob-19623/06
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in statutom družbe, kot direktor
družbe Via Slovenika d.d., Nazorjeva ul. 10,
Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: Via Slovenika d.d..) sklicujem
redno skupščino
delničarjev družbe Via Slovenika d.d.,
ki bo v sredo, 16. 8. 2006, ob 11. uri v
prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Mitja Amon.
2. Sprejem letnega poročila družbe Via
Slovenika d.d., sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2005.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina sprejme letno poročilo
družbe Via Slovenika d.d. za poslovno leto
2005.
2.2. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2005 znaša 56.684 tisoč SIT in se
razporedi kot preneseni dobiček.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
3.1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta, s katero
potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2005.

4. Sklep o likvidaciji družbe Via Slovenika d.d.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme sklep o začetku
redne likvidacije družbe Via Slovenika d.d.,
Nazorjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, matična
št. 5603919, ID za DDV: SI25684701, ki jo
zastopa in predstavlja direktor Pavle Žunič.
4.2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje likvidacijsko podjetje Anpe Razvoj in investicije, d.o.o., Srednje Jarše, Rožičeva 12,
1230 Domžale, matična št. 1893084, ID za
DDV: 68071531, ki ga zastopa in predstavlja
direktor Matjaž Škabar.
4.3. Likvidacijsko podjetje je upravičeno
do plačila za delo in povrnitev stroškov v
višini 1,500.000 SIT bruto z DDV. Likvidacijsko podjetje je upravičeno tudi do 2%
od premoženja, ki se bo delilo delničarjem.
Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu podjetju izplača po izplačilu
obveznosti upnikom, vendar pa pred razdelitvijo premoženja med delničarje. Skupščina pooblasti predsednika skupščine, da z
direktorjem likvidacijskega podjetja podpiše
pogodbo o delu likvidacijskega podjetja.
4.4. Likvidacijsko podjetje opravlja vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu
412. členom ZGD. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi z dnem 30. 8. 2006.
4.5. Upniki lahko likvidacijskemu podjetju
prijavijo svoje terjatve najkasneje v roku 30
dni od objave sklepa v Uradnem listu RS na
sedež družbe likvidacijskega podjetja.
4.6. Delničarji družbe Via Slovenika d.d.
ugotavljajo, da nimajo več ekonomskega interesa, da družba nadaljuje z opravljanjem
svoje dejavnosti.
4.7. Z dnem vpisa sklepa o likvidaciji v
sodni register se firmi družbe doda pristavek
»v likvidaciji« in se v celoti glasi »Via Slovenika organizator potovanj d.d. – v likvidaciji«
s skrajšano firmo »Via Slovenika d.d. – v
likvidaciji«.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino (letno poročilo
družbe 2005, predlogi sklepov z utemeljitvami) je na vpogled v tajništvu družbe
Globtour d.o.o., Jalnova 70, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine med 10. in
12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
V skladu z 9. členom Statuta, se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki se prijavijo
na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
skupščino.
Via Slovenika d.d.,
Pavle Žunič
direktor
Ob-19650/06
Na podlagi točke C. in Č. poglavja šestič:
skupščina statuta delniške družbe NGR d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
11. sejo skupščine
delniške družbe NGR d.d.,
ki bo dne 9. avgusta 2006, v sejni sobi
družbe CPM d.d., Iztokova ulica 30, 2000
Maribor, ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine imenuje Stojan Zdolšek in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Damijan Vesel kot predsednik ter Petra
Poš in Diana Praljak kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
NGR d.d. za poslovno leto 2005 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2005; predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta družbe NGR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2005.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe NGR 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 NGR d.d. o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe
NGR d.d. med poslovnim letom 2005.
V skladu z 282. členom ZGD skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe NGR d.d. v poslovnem letu
2005 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja za poslovno
leto 2006 imenuje revizijska hiša Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala v postopku prisilne poravnave.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
Točka 1:
Osnovi kapital družbe NGR d.d. se poveča najmanj za 1.059,721.000 SIT (nominalna višina) z vključitvijo novih delničarjev
upnikov družbe NGR d.d. in so izrazili pripravljenost za konverzijo svojih terjatev v
lastniški delež.
Osnovni kapital se poveča praviloma za
najmanj 1.059.721 navadnih imenskih delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico tako, da po povečanju znaša najmanj
1.678,727.000 SIT in je razdeljen na najmanj 1.678.727 navadnih imenskih prosto
prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Novo izdane delnice družbe, ki jih
bo le ta izdala na podlagi izvršene konverzije upnikov v postopku prisilne poravnave,
tvorijo razred B in so navadne imenske prosto prenosljive delnice, ki dajejo imetnikom
enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj.
Prodajna cena za eno delnico v postopku povečanja kapitala v postopku prisilne
poravnave znaša 1.000 SIT za eno delnico.
Predlagano povečanje osnovnega kapitala
najmanj v višini 1.059,721.000 SIT se izvede s cesijo terjatve kot stvarnega vložka
tako, da upnik CPM d.d., Iztokova ulica 30,
2000 Maribor izvrši konverzijo svoje priznane terjatve v znesku 1.059,721.000 SIT v
delnice družbe. Enako pravico do konverzije
celotnih ali delnih priznanih terjatev upnikov,
lahko izvedejo do sklica skupščine še ostali

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, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru 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 leto 2005 revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter
obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2005, ter predlog sprememb
statuta družbe in predlog novega prečiščenega besedila statuta družbe je na vpogled
delničarjem v tajništvu družbe v Mariboru,
Iztokova ulica 30, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
NGR d.d.
uprava – direktor družbe

upniki, ki sprejmejo odločitev za konverzijo
svojih terjatev v delnice družbe izdane v postopku povečanja kapitala družbe v postopku prisilne poravnave, ki se vodi nad dolžnikom v skladu s sklepom Opr. št. St 22/2006
pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.
Pooblasti se upravo družbe, da z upniki,
ki bodo želeli konvertirati svoje terjatve v
lastniški delež, sklene pogodbo o konverziji
terjatev v lastniški delež.
Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da na podlagi podanih izjav
upnikov dokončno določita višino povečanega osnovnega kapitala družbe, ki so ga
upniki pripravljeni realizirati z vplačilom delnic na podlagi konverzije terjatev upnikov.
Terjatve, ki so predmet konverzije, so
revidirane v okviru postopka prisilne poravnave.
Dosedanji delničarji se odpovedujejo
prednostni pravici za vplačilo delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe v postopku prisilne poravnave v korist
upnikov, ki bodo v postopku prisilne poravnave konvertirali svoje celotne ali del svojih
terjatev v skladu s sprejetimi sklepi pod točko 4. osmega zasedanja skupščine.
Točka 2:
Sklep o povečanju osnovnega kapitala je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava v postopku, ki teče pred
Okrožnim sodiščem v Mariboru pod opr. št.
22/2006 pravnomočno potrjena.
Točka 3:
Za revizijo stvarnega vložka se pooblasti
revizijska hiša Renoma, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
Točka 4:
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
sprememba kapitala lahko izvedla in vpisala
v sodni register.
5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi in dopolnitvi statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predloženi obliki.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah v sestavi nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta CPM d.d. se za novega člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, za mandatno obdobje 4 let izvolita
Robert Kladnik in Mitja Omulec.
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, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe, Iztokova ulica 30, 2000 Maribor. 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 in se dostavi najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine
najmanj trideset minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
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Ob-19651/06
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 11. avgusta 2006 ob 8.30,
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli
Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2005 s strani
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2005.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: izkazani bilančni dobiček
družbe v letu 2005 ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje leto.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba Tekos Revizija d.o.o. Potoki
38, Kobarid.
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7. Sprememba Statuta družbe zaradi
uvedbe prenosljivih imenskih kosovnih delnic in prehoda na EUR ter potrditev čistopisa Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
a) Spremeni se 1. odstavek 4. člen Statuta družbe, tako da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
157,923.000 SIT in je razdeljen na 157.923
delnic. Delnice so oblikovane kot navadne,
prosto prenosljive, imenske kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.«
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d. pooblašča nadzorni svet
družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., da z dnem uvedbe evra, kot nacionalne
valute, opravi preračun osnovnega kapitala
družbe, ki znaša 157,923.000 SIT, določen
v prvem odstavku 4. člena Statuta družbe.
Nadzorni svet družbe se tako pooblašča, da
osnovni kapital družbe iz prvega odstavka 4.
člena Statuta družbe, ki znaša 157,923.000
SIT, preračuna v evre po uradnem tečaju
zamenjave in nato spremeni 1. odstavek 4.
člena Statuta s sklepom. Hkrati skupščina
pooblašča nadzorni svet družbe, da vse v
Statutu vsebovane zneske v tolarjih, z dnem
uvedbe evra, preračuna v eure po tečaju
zamenjave, kot ga bo opredelil zakon, ki
bo urejal uvedbo eura in da skladno s tem
sprejme novo prečiščeno besedilo Statuta.
8. Seznanitev skupščine s prenehanjem
mandata člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev in seznanitev z imenovanjem novega člana nadzornega sveta
– predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članu
nadzornega sveta, Marjanu Krapežu, prenehal mandat z dnem 29. 6. 2006.
Svet delavcev družbe je dne 29. 6. 2006
za novo članico nadzornega sveta, predstavnico delavcev, imenoval Dragico Klobučar z mandatom do 17. 7. 2007.
9. Sprememba dejavnosti družbe Soško
gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.
Predlog sklepa:
Spremeni se dejavnost družbe, tako da
se črtajo naslednje dejavnosti:
20.100 Žaganje in skobljanje lesa in impregnacija lesa;
20.300 Stavbno mizarstvo;
20.400 Proizvodnja lesene embalaže.
10. Spremembe Statuta in sprejem čistopisa Statuta družbe glede na sklep pod
prejšnjo točko dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in čistopis Statuta d.d.
11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 8. 8. 2006 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščen-
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cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Tolmin d.d.
uprava družbe
Ob-19652/06
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – družba pooblaščenka d.d., Brunov
drevored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe
sklicuje
8. sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 11. avgusta 2006 ob 8. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli pa
Magdo Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar, Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe SGG – družba pooblaščenka
d.d. in skupine SGG za leto 2005 s strani
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2005.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: izkazani bilančni dobiček
družbe v letu 2005 ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje leto.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2006 imenuje Tekos revizija d.o.o. Potoki 38, Kobarid.
7. Sprememba Statuta družbe zaradi
uvedbe prenosljivih imenskih kosovnih delnic in prehoda na EUR ter potrditev čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
a) Spremeni se 6. člen Statuta družbe,
tako da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
132,475.000 SIT in je razdeljen na 132.475
delnic. Delnice so oblikovane kot navadne,
prosto prenosljive, imenske kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.«
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina družbe SGG – družba pooblaščenka d.d. pooblašča Nadzorni svet družbe SGG – družba pooblaščenka d.d., da z
dnem uvedbe evra, kot nacionalne valute,
opravi preračun osnovnega kapitala družbe, ki znaša 132,475.000 SIT, določen v 6.
členu Statuta družbe. Nadzorni svet družbe se tako pooblašča, da osnovni kapital
družbe iz 6. člena Statuta družbe, ki znaša
132,475.000 SIT, preračuna v evre po uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni
6. člena Statuta s sklepom. Hkrati skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da
vse v statutu vsebovane zneske v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave, kot ga bo opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo evra in da skladno
s tem sprejme novo prečiščeno besedilo
statuta.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 9. in 11.
uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 8. 8. 2006 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-19670/06
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
ki bo v četrtek, 31. avgusta 2006 ob 10.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska
cesta 58/I (sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
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– preštevalca glasov: Matej Lampret,
Alenka Pretnar,
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 znaša 856,004.692,81 SIT in se uporabi:
– 599,203.284,97 SIT za druge rezerve
iz dobička.
– 256,499.873,30 SIT za dividende, to je
6,55 SIT/bruto na delnico. Izplačilo se izvede v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa
skupščine.
– 301.534,54 SIT je preneseni dobiček.
3. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta predstavnika kapitala.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Na podlagi pisne izjave dosedanjega člana nadzornega sveta Čater Jureta, nadzorni
svet ugotavlja, da mu je prenehal mandat v
nadzornem svetu.
Skupščina izvoli gospo mag. Marijo Bezovšek za novo članico nadzornega sveta
predstavnika kapitala, za obdobje do konca
mandata.
4. Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v euro.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
4.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
E/40.112 Proizvodnja električne energije
v TE in JE
E/40.120 Prenos električne energije
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– Prvi odstavek 2. člena zaradi razširitve
dejavnosti pravilno glasi:
Dejavnost družbe je:
01. DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov
02. DJ/28.520 Splošna mehanična dela
03. DL/31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
04. DL/31.500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk
05. E/40.111 Proizvodnja električne energije v HE
06. E/ 40.112 Proizvodnja električne
energije v TE in JE
07. E/40.113 Druga proizvodnja električne energije
08. E/ 40.120 Prenos električne energije
09. E/40.131 Distribucija električne energije
10. E/40.132 Trgovanje z električno
energijo

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 skupščina
imenujem družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila ter spremembe in
dopolnitve statuta družbe z utemeljitvijo bo
na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Ljubljani, Slovenska 58/I, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom
ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) bo sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe
http://www.elektro-ljubljana.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Ljubljana, d.d.
uprava
mag. Mirko Marinčič

11. E/ 40.300 Oskrba s paro in toplo
vodo
12. F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
13. F/45.210 Splošna gradbena dela
14. F/45.250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok
15. F/45.310 Električne inštalacije
16. F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
17. F/45.450 Druga zaključna gradbena
dela
18. F/45.500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci strojev
19. G/50.200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil
20. G/51.190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
21. H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
22. H/55.239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.
23. H/55.510 Dejavnost menz
24. I/60.240 Cestni tovorni promet
25. I/63.210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu
26. I/64.200 Telekomunikacije
27. K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
28. K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
29. K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
30. K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
31. K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje
32. K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje (vključevanje tehničnega
nadzora)
33. K/74.300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
34. K/74.400 Oglaševanje
35. K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– V drugem odstavku 2. člena številka
uradnega lista pravilno glasi (Ur. l. RS, št.
26/05). V istem odstavku se črtata prva in
druga alinea in se nadomestita z novo alineo, ki glasi:
– sistemski operater distribucijskega
omrežja;
– prvi odstavek 5. člena statuta družbe
se spremeni, tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
39.160,286.000 SIT in je razdeljen na
39.160.286 prosto prenosljivih navadnih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu.
– V prvem odstavku 12. člena se številka
60 nadomesti s 64.
– v prvem odstavku 63. člena se datum
nadomesti z datumom 1. 8. 2002.
4.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.4. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave, 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.
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Sklepi skupščin
Ob-19348/06
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) uprava družbe objavlja sklepe 17. redne skupščine delničarjev družbe GEA College d.d.,
Ljubljana, z dne 23. 6. 2006.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. V skladu s 34. točko Statuta družbe GEA College
d.d. skupščino vodi predsednik nadzornega
sveta. Na predlog uprave se za preštevalko
glasov izvoli Lilijano Korelc. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nevenka Tory iz
Ljubljane.
Sklep sprejet v predlagani obliki.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
GEA College d.d.
Predstavitev letnega poročila družbe
GEA College d.d. in skupine GEA College za poslovno leto 2005, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu in obravnava ter sprejem
predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005.
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Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe GEA College d.d. in skupine GEA College za poslovno leto 2005 in s
poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskega poročila in načina ter obsega
preverjanja vodenja v družbi med poslovnim
letom 2005.
b) Skupščina družbe potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
c) Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se bilančni dobiček za leto 2005
v znesku 372.000 SIT uporabi za kritje prenesenih izgub.
Sklep sprejet v predlagani obliki.
3. Obravnava in sprejem sklepa o umiku
delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa:
V skladu z določili 54. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev se sprejme sklep
o umiku delnic družbe GEA College d.d.
z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Sklep veljavno sprejmejo vsi delničarji, ki so
prisotni na skupščini.
Soglasje delničarja, ki se skupščine ni
udeležil in ni bil zastopan, velja za dano, če
delničar v treh mesecih po zasedanju skupščine družbi pisno ne sporoči, da ne da soglasja in če na zahtevo družbe dokaže, da je
imetnik delnice od sklica skupščine dalje.
Nasprotni predlog sklepa:
V skladu z določili 54. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev se sprejme sklep
o umiku delnic družbe GEA College d.d.
z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Sklep veljavno sprejmejo delničarji z večino,
ki vključuje najmanj 3/4 osnovnega kapitala
družbe. Vsem tistim delničarjem GEA College d.d., ki bodo nasprotovali umiku delnic
z organiziranega trga in bodo hkrati imetniki
delnic družbe GEA College d.d. od dneva
zasedanja skupščine dalje, ponuja družba
GEA College d.d. odškodnino oziroma primerno denarno odpravnino (v nadaljevanju:
odpravnina). Odpravnina v višini 700 SIT
za eno delnico GEA College d.d., bo navedenim delničarjem ponujena na zapisnik, s
podpisom katerega bodo ti delničarji sprejeli
ponujeno odpravnino.
Sklep je bil sprejet s potrebno večino
glasov.
Ker je bil izglasovan nasprotni predlog
sklepa, skupščina o prvotnem predlogu
sklepa uprave ni mogla glasovati.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovno leto 2006 imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers, d.o.o.,
Ljubljana.
Sklep sprejet v predlagani obliki.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina odpokliče Mateja Penco kot
člana nadzornega sveta družbe GEA College d.d.
Nasprotni predlog sklepa:
Skupščina odpokliče kot člane nadzornega sveta dr. Mateja Penco, Milana Kneževiča in Matjaža Škabarja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ker je bil izglasovan nasprotni predlog
sklepa, skupščina o prvotnem predlogu sklepa nadzornega sveta ni mogla glasovati.
6. Obravnava in sprejem sklepa o prenehanju mandata članov nadzornega sveta
družbe in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Članoma nadzornega sveta Milanu Kneževiču in Matjažu Škabarju z dnem 27. 8.
2006 preneha mandat.
Z dnem prenehanja mandata dosedanjima članoma nadzornega sveta družbe se za
člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom imenuje:
– Milan Kneževič,
– Matjaž Škabar,
– Matija Šenk.
Nasprotni predlog sklepa:
Z dnem skupščine za mandatno dobo 4
let se imenujejo kot člani nadzornega sveta
dr. Matej Penca, Milan Kneževič in Marko
Rems.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ker je bil izglasovan nasprotni predlog
sklepa, skupščina o prvotnem predlogu sklepa nadzornega sveta ni mogla glasovati.
7. Določitev višine sejnine predsedniku
in članoma nadzornega sveta GEA College d.d.
Predlog sklepa:
Predsedniku nadzornega sveta družbe
se določi sejnina za udeležbo na posamezni
seji nadzornega sveta v višini 250 EUR bruto, članoma pa v višini 200 EUR bruto.
Sklep sprejet v predlagani obliki.
Napovedane izpodbojne tožbe
Delničar Kapitalska družba d.d., zastopan po svojem pooblaščencu, je napovedal
vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep št. 3
(obravnava in sprejem sklepa o umiku delnic
družbe z organiziranega trga vrednostnih
papirjev).
Hkrati je navedeni delničar, ki je glasoval
proti sprejemu sklepa in s tem nasprotoval
umiku delnic z organiziranega trga, zahteval
odpravnino v skladu z določili sklepa.
GEA College d.d.
Mateja Berginc
predsednica uprave

Zavarovanja
SV 782/06
Ob-19825/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 782/06 z dne 23. 6. 2006,
je bil poslovni prostor v izmeri 181 m2, v
pritličju poslovnega objekta Kamionski terminal II. faza, označen s projektno oznako
0/2 in 0/3, lega poslovnega prostora je razvida iz komercialne skice, stavba stoječa
na parc. št. 1570/18, po parcelaciji na parc.
št. 1570/85, 1870/86, 1870/87 in 1570/88,
z.k. vl. št. 1242, vse k.o. Koper, last družbe
Car Audio d.o.o. zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice Banke Koper d.d., m.š.
5092221, s sedežem v Kopru, Pristaniška
ul. št. 14, v višini 276.000 EUR glavnice s
pp, z obr. mero Euribor za posle z ročnostjo
1 mesec + 2,4 odstotnih točk letno, ki se
spreminja, z zapadlostjo zadnjega obroka
30. 6. 2013.

SV 479/06
Ob-19826/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 479/06, med
upnico Abanko Vipa d.d., Slovenska c. 58,
Ljubljana ter Tratnjek Martinom, EMŠO
1609964500205, stanujoč Posavec 30,
Podnart, kot zastavitelj, je bilo stanovanje, garsonjera št. 21 v izmeri 21.99 m2, v
III. nadstropju večstanovanjske hiše – bloka
in kletni prostor pod isto zaporedno št. 21 na
naslovu Finžgarjeva ulica 8A, 4248 Lesce,
ki stoji na parc. št. 484/21, ki je pripisana vl.
št. 1671 k.o. Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih
delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v korist
Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, identifikacijska številka (MŠ)
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,800.000 SIT v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan črpanja kredita s pp. z zapadlostjo
30. 6. 2031.
SV 624/2006
Ob-19828/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 624/2006 z
dne 3. 7. 2006, je dvosobno stanovanje št.
3, v skupni izmeri 86,80 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta,
ki stoji na parc. št. 739/2 k.o. Gorenja vas,
na naslovu Sestranska vas 54, Gorenja
vas, s sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastaviteljev Zore Petrović, Poljanska cesta 14,
Gorenja vas, in Ivice Petrovića, Poljanska
cesta 14, Gorenja vas, vsakega do ½, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 5. 2006
in aneksa k prodajni pogodbi z dne 25. 5.
2006, sklenjenih s prodajalko Olgico Mijatović Dolinar, Sestranska vas 54, Gorenja
vas, zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta
1, 4000 Kranj, matična številka 5103061,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
SV 947/06
Ob-19830/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 947/06 z
dne 30. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 16, v IV. nadstropju, v izmeri 132,78 m2 in kletni prostor številka 29,
v II. kletni etaži, v izmeri 9,62 m2 ter sorazmerni delež I. kletne etaže v skupni izmeri 173,5 m2, v večstanovanjskem objektu v
Mariboru, Razlagova ulica 1, zgrajenem na
parcelah številka 934/7 in 935, katastrska
občina Maribor – Grad; last dolžnice – zastaviteljice Mejre Festić, rojene 2. 6. 1971,
stanujoče Strossmayerjeva ulica 34, 2000
Maribor – enotna matična številka občana
0206971505726 do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 10. 2005, sklenjene
med njo kot kupcem in med Igorjem Šujica
kot prodajalcem ter na podlagi dodatka z
dne 15. 2. 2006, k prej navedeni pogodbi, za zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
do dolžnice – zastaviteljice Mejre Festić v
višini 26,600.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo v roku do 240 mesecev, v mesečnih
anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega
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dne v mesecu, pri čemer se odobreni kredit
prenese v odplačilo prvi dan v prihodnjem
mesecu po porabi kredita oziroma na dan
odpoklica upnice.

stavbe na naslovu Ulica Tončka Dežmana
2, 4000 Kranj, stoječe na parc. št. 270/1,
270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, k.o. Huje,
last zastavitelja Bojana Trupija, Slomškova
ulica 7a, Slovenske Konjice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 6. 2006 ter aneksa
št. 1 k prodajni pogodbi z dne 28. 6. 2006,
sklenjenima z Matejo Marinšek, (dekliški priimek Gazvoda), Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska 128a,
1000 Ljubljana, matična številka 5496527,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
66.800 EUR, z obrestno mero, ki znaša letni Euribor +1,90% letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 30. 6. 2036.

SV 953/06
Ob-19831/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 953/06 z
dne 3. 7. 2006, sta bili nepremičnini, in
sicer nepremičnina z identifikacijsko številko 0655/01149/005 – poslovni prostor
v III. nadstropju v izmeri 79,35 m2 in nepremičnina z identifikacijsko številko
0655/01149/006 – poslovni prostor v III.
nadstropju v izmeri 449,14 m2, kar vse se
nahaja v poslovni stavbi na naslovu Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor, zgrajeni
na parceli številka 655 katastrska občina
Melje; last zastaviteljice Andreje Recek, rojene 1. 2. 1980, stanujoče Ob Lazniškem
potoku 7, Laznica, 2341 Limbuš, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 8. 2005,
sklenjene med njo kot kupcem ter med
Evroaktiv d.o.o. in IN-FIT d.o.o. kot prodajalcema; zastavljeni v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem Neuer Platz 14, Celovec, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika Mamba
d.o.o., s sedežem Ob Lazniškem potoku
7, Laznica, 2341 Limbuš, v višini 200.000
EUR, s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 1. 8. 2009, oziroma na dan
odpoklica upnice.
SV 484/06
Ob-19832/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 484/06 z dne 29. 6.
2006, je nepremičnina, lokal št. 6, v skupni
izmeri 54,67 m2, v pritličju Trgovsko poslovnega objekta ob Ljubljanski ulici, v Srednješolskem centru v Mariboru, stoječem na
parc. št. 1609/1 in parc. št. 1609/22, k.o.
Tabor, ki je last Francija in Tanje Lakoše,
za vsakega do ½, oba stanujoča Delavska
ulica 22, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4081-743/RB z dne 19. 1.
2001, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Strass-Spielfeld, registrirana zadruga
z omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 59,
8472 Strass, Republika Avstrija, 1870793,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Francija in Tanje Lakoše, oba stanujoča Delavska ulica 22, Maribor, do zneska
95.000 EUR s pripadki.
SV 489/06
Ob-19833/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 489/06 z dne 30. 6.
2006, je nepremičnina, trisobno stanovanje
s kabinetom v skupni izmeri 93,60 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi v Kamnici,
Nad elektrarno 9, stoječi na parc. št. 292/4,
pripisani pri vl. št. 273, k.o. Bresternica, ki
je do celote last Renate Rozina, stanujoče
Nad elektrarno 9, Bresternica, na podlagi
darilne pogodbe z dne 5. 6. 2006, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnice Renate Rozina, stanujoče Nad elektrarno 9, Bresternica, v višini 40.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

SV 863/06
Ob-19834/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 863/06 z dne 30. 6.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje št.
16, v izmeri 79,72 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Smetanova ulica 34, 2000 Maribor, stoječe na parc. št.
1473/1, k.o. Koroška vrata, pridobljena
na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 4.
2006, sklenjena med Bračko Brankom – kot
prodajalcem in Raušl Denisom ter Kočevar
Franjo – kot kupcema, zastavljena v korist
banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 41.820 EUR z obrestno mero, ki je
spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za 12mesečne depozite in fiksnega pribitka v višini 2% letno, s trenutno efektivno obrestno
mero v višini 5,52% letno, s trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 8% letno, z vračilom glavnice v
120 zaporednih mesečnih obveznostih, ki
zapadejo zadnji delovni dan v posameznem
koledarskem mesecu in zapadlostjo zadnje
mesečne obveznosti v plačilo na dan 1. 7.
2016.
SV 877/06
Ob-19835/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 877/06 z dne 4. 7.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje št.
47 v mansardi v izmeri 49,52 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Žolgarjeva ulica 9,
2000 Maribor, stoječe na parc. št. 1094,
pripisani pri vl. št. 1305, k.o. Tabor in del
podstrešja v izmeri 11,44 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Žolgarjeva ulica 9, 2000
Maribor, stoječem na parc. št. 1094, pripisani pri vl. št. 1305, k.o. Tabor, pridobljena
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 6. 2006, sklenjena med Vezjak Marjanom, Fras Olgo in Vezjak Sento – kot
prodajalci in Majhen Matejo – kot kupcem,
s pripadajočim zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 23. 6. 2006, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT, s skupno obrestno
mero, ki na dan sklenitve pogodbe znaša
5,98% na letni ravni in je sestavljena iz
šestmesečnega Euriborja, ki znaša 2,63%
na letni ravni in fiksnega pribitka v višini
3,35% na letni ravni, z efektivno obrestno
mero, ki je izračunana v skladu z vsakokrat
veljavnim Zakonom o potrošniških kreditih
ali predpisu, ki ureja potrošniško kreditiranje in na njem temelječih podzakonskih
aktih in znaša na dan sklenitve pogodbe
6,20% letno, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih
natančno navedenih v 10. členu kreditne
pogodbe št. 60626532965 in z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo na dan 12. 7.
2031.
SV 1075/06
Ob-19836/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1075/06 z dne 29. 6. 2006, je bilo
dvosobno stanovanje št. 41, v VI. nadstropju
v izmeri 60,20 m2 in kletni prostor v izmeri 3 m2, ki je posamezni del stanovanjske
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SV 1080/06
Ob-19837/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1080/06 z dne 30. 6.
2006, je stanovanje št. 4 v pritličju stanovanjske hiše s pripadajočo kletjo in pripadajočim solastniškim deležem do 9,55% na
skupnih delih, v skupni izmeri 37,28 m2, ki
se nahaja v stanovanjskem bloku na Skopski ulici 3, Ljubljana, ki stoji na parceli št. 736
k.o. Štepanja vas, last zastaviteljice Agate
Boncelj, Dolenčeva pot 4, Kranj, na temelju
prodajne pogodbe, sklenjene 12. 9. 2003
s prodajalko Marjetico Rozin, Višnjevarjeva ulica 35, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
260.310 CHF, z obrestno mero v višini šestmesečni Libor + 1,90% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 7. 2026.
SV 1086/06
Ob-19838/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1086/06 z dne
3. 7. 2006, je garsonjera v izmeri 21 m2 v
stanovanjskem bloku na naslovu Deteljica 9, Tržič, stoječega na zemljišču parc.
št. 235/5 k.o. Bistrica, last zastaviteljev
Domna Mezek, Nazorjeva ulica 6, Kranj
in Manuele Kneževič, Belska cesta 46,
Preddvor, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 29. 6. 2006 s prodajalcem
Dominikom Avsenek, Zg. Duplje 99, Duplje
ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 3. 7.
2006, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
matična številka 5026237, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 22.000 EUR,
z obrestno mero, ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja + 3% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 18. 8. 2031.
SV 1045/2006
Ob-19839/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1045/2006 z dne
29. 6. 2006, je bila nepremičnina stanovanje
št. 1 v izmeri 65,12 m2, v II. etaži v pritličju
večstanovanjskega objekta na naslovu Pivola 72, Hoče in kletni prostor v prvi etaži
št. 1A v izmeri 3,61 m2, na naslovu Pivola 72, Hoče, ki stoji na parceli št. 620/3,
trenutno pripisani pri vložku številka 38,
k.o. Pivola, katere lastniki so Vesna Magdič, EMŠO 0108961505416, Boris Magdič,
EMŠO 1306983500248 in Karl Drago Magdič, EMŠO 2701944500354, vsi stanujoči
Maribor, Pušnikova ulica 5, in sicer vsak do
1/3 od celote, kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5. 2006 in aneksa št.
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1 z dne 9. 6. 2006, sklenjene s prodajalcem
Pesek Ivanom, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, 2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 8,400.000 SIT s pripadki.
SV 1047/2006
Ob-19840/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opravilna številka SV 1047/2006 z
dne 29. 6. 2006, je bila nepremičnina, ident.
št. dela stavbe 0604 00652 001 stanovanje
številka 1, v izmeri 107,97 m2 in solastniški
delež do 13/20 v večstanovanjskem objektu
na naslovu Gradiška 261, katastrska občina
Gradiška, ki je last dolžnika in zastavitelja Pesrl Oliverja, EMŠO 0110972500283,
stanujočega Veliki Brebrovnik 32, Miklavž
pri Ormožu in solidarnega poroka ter zastaviteljice Mateje Golnar Pesrl, EMŠO
1205976505322, stanujoče Boračeva 44A,
Radenci, za vsakega do 1/2, na podlagi
pogodbe za nepremičnino z dne 5. 6. 2006,
sklenjene s prodajalcem Splošna gradbena
dela Boris Žižek s.p. in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 29. 6. 2006, zastavljena v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000 CHF s pripadki,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila
oziroma izterjave, pri čemer je končni rok
zapadlosti terjatve dne 30. 6. 2016.
SV 1074/2006
Ob-19841/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1074/2006
z dne 3. 7. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje s kabinetom številka 10 v
izmeri 91,20 m2, v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja
22, s pripadajočo shrambo, ki leži na parcelah številka 1764/1, 1765 in 2127/2, katastrska občina Maribor-grad, ki je last dolžnice in zastaviteljice Marjete Kmetič, rojene
19. 5. 1969, stanujoče Maribor, Štrekljeva
ulica 62 in solidarnega poroka ter zastavitelja Plajnšek Dušana, rojenega 30. 10. 1970,
stanujočega Trnovec pri Slovenski Bistrici
23, Slovenska Bistrica, za vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 6. 2006, s prodajalcem Šarenac
Momčilo, stanujočim Ulica Vita Kraigherja 22, Maribor, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 157.790 CHF s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 30. 6. 2031.
SV 590/06
Ob-19842/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 590/06 z dne 30. 6. 2006, je bilo
dvosobno stanovanje št 2, z loggio, v izmeri
73,22 m2, ki se nahaja v pritličju stan. stavbe na Celovški cesti 124 v Ljubljani z ident.
št. dela stavbe 01380/008 in nepremičnine,
kar v naravi predstavlja shrambo v izmeri
3,12 m2, ki se nahaja v kleti na naslovu
Celovška cesta 124 v Ljubljani, z ident. št.
dela stavbe 01380/009, ki leži na parc. št.
134/1, k.o. Zgornja Šiška, last družbe Ome-
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ga Kovach, d.o.o., na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 6. 2006, med kupcem
družbo Omega Kovach, d.o.o. in prodajalko Katjo Klun, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG Celovec AG, Neuer
Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 105.000 EUR, s
pripadki, ki zapade v plačilo 15. 7. 2016.
SV 591/06
Ob-19843/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 591/06 z dne 30. 6. 2006, je
bilo stanovanje št. 6, v 2. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu
Zdraviliška cesta 5B, Laško, na parc. št.
166, k.o. Laško, ki obsega sobo 13,33 m2,
sobo 17,01 m2, sobo 10,50 m2, predsobo
9,29 m2, kuhinjo 6,29 m2, kopalnico 3,78 m2,
WC 1,28 m2, balkon 4,35 m2 in klet 2,66 m2,
last Meško Avrelije, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 6. 2006, med kupcem Meško Avrelijo in prodajalcem Občino Laško,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova ulica 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20.910 EUR, s pripadki, ki zapade v
plačilo 30. 6. 2016.
SV 314/06
Ob-19844/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-314/06
z dne 29. 6. 2006, je bilo stanovanje št.
5, z identifikacijsko številko 1171-1990-5,
v izmeri 71,79 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe, Ljubljana, Zadobrovška cesta 29, stoječe na
parc. št. 583/6, vpisane pri vl. št. 1089 k.o.
Zadobrova, v lasti Gregorja Varošanca, rojenega 31. 7. 1977, stanujočega Ljubljana,
Vojkova cesta 9 in Barbare Habuš, rojene
7. 6. 1978, stanujoče Ljubljana, Črtomirova
ulica 29, vsakega od njiju do ½, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja št. 170/91 z
dne 18. 11. 1991, sklenjene med prodajalko
Občino Ljubljana Moste –Polje in kupcema
Ružo Tesovnik in Brankom Tesovnikom, potrdila o plačilu kupnine Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, št.
3683-5825/2002 z dne 12. 9. 2002, prodajne pogodbe za stanovanje z dne 2. 6. 2006,
sklenjene med prodajalcema Ružo Tesovnik
in Brankom Tesovnikom ter kupcema Barbaro Habuš in Gregorjem Varošancem in
dodatka k prodajni pogodbi za stanovanje
z dne 23. 6. 2006, sklenjenega med prodajalcema Ružo Tesovnik in Brankom Tesovnikom ter kupcema Barbaro Habuš in
Gregorjem Varošancem, zastavljeno v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 81.277,55 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila obveznosti, s
spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF
Libor + 1,98% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete dne 30. 6. 2026 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa
kreditne pogodbe št. 115336 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko,
opr. št. SV-314/06 z dne 29. 6. 2006, oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve.
SV 464/06
Ob-19845/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-

Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 464/06 z dne
29. 6. 2006, so bile nepremičnine:
– poslovni prostori v skupni izmeri
239,50 m2, ki se nahajajo v 1. etaži v zgradbi Kidričeva 4a, Zagorje ob Savi in imajo
identifikacijsko št. 23.E ter
– poslovni prostor v izmeri 72,50 m2, ki
se nahaja v 2. etaži večstanovanjske zgradbe Cesta Borisa Kidriča 4a, Zagorje ob Savi
in ima identifikacijsko št. 25.E,
last zastavitelja Ritter Aleksandra, EMŠO
1212958501006 do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 5.
2006, z družbo ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake in družbo Xella Porobeton SI,
d.o.o., Loke 64, Kisovec, obema kot prodajalcema in Ritter Aleksandrom, kot kupcem,
zastavljene v korist upnice Banke Zasavje
d.d. Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje,
matična številka 5026091, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 41,400.000 SIT z
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 477/06
Ob-19846/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 477/06 z dne
30. 6. 2006, je bila nepremičnina-stanovanje
št. 2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše
v Hrastniku, Podkraj 78, ki meri 41,40 m2,
last zastavitelja Meštrovac Sabirja, EMŠO
2010962102088, stan. Cesta 1. maja 27,
Hrastnik, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. D/13-06
z dne 12. 6. 2006, sklenjene med družbo
Steklarna Hrastnik-skupina d.d., kot prodajalko in Meštrovac Sabirje, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Banke Zasavje d.d.
Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje, matična
številka 5026091, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,500.000 SIT z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 480/06
Ob-19847/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 480/06 z dne 3. 7.
2006, je bila nepremičnina-stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjske hiše v Trbovljah, Vreskovo 48, ki meri 36,50 m2, last zastaviteljice Slavice Iskra, EMŠO 2611966505652,
stan. Pretnerjeva ul. 6, Postojna, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 5.
2006, sklenjene z Božjak Jožetom, roj. 5. 1.
1970 in s Karmen Barovič, roj. 27. 1. 1972,
obema kot prodajalcema in Slavico Iskra,
roj. 26. 11. 1966, stan. Pretnerjeva ul. 6,
Postojna, kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 472/06
Ob-19848/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 472/06 z dne 27. 6.
2006, je stanovanje št. 5, ki se nahaja v
1. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Kranjski Gori, Bezje 9, stoječe na parc. št.
425/11 k.o. Kranjska Gora, v skupni izmeri
29,63 m2, last zastaviteljice Marjetice Pri-
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možič, na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 10. 2005, sklenjene s prodajalko Angelo
Gregori, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 58.350 CHF s pripadki.
SV 469/06
Ob-19849/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 469/06 z dne 27. 6.
2006, je stanovanje št. 65, ki se nahaja v
5. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta revolucije 8, stoječe na
parc. št. 540/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 59,61 m2, last zastaviteljev Isaka Bosnića in Enise Bosnić, vsakega do 1/2, na
podlagi pogodbe št. 001/99 – O, o prodaji
stanovanja z dne 21. 10. 1999, sklenjene s
prodajalcem Meting ŽJ, d.o.o., zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 64.670 CHF s pripadki.
SV 474/06
Ob-19850/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 474/06 z dne 29. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 25, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 12, stoječe na
parc. št. 197/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
39,06 m2, last zastaviteljev Željka Rakite in
Mire Rakite, na podlagi pogodbe za prodajo
stanovanja z dne 19. 6. 2006, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice-Bank BorovljeCelovec, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠO: 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR
s pripadki.
SV 478/06
Ob-19851/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 478/06 z dne 28. 6. 2006,
je bilo stanovanje št. 27, v 3. nadstropju
večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
revolucije 2, stoječe na parc. št. 522/13, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 45,32 m2, last zastaviteljev Smajila Pjevića in Senije Pjević,
oba Cesta revolucije 2, Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.000 EUR s pripadki.
SV 233/06
Ob-19852/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 233/06 z dne 21. 6.
2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina, stanovanje
št. 6, v I. nadstropju stanovanjske hiše Ob
Suhi 4b, Ravne na Koroškem, v izmeri
43,77 m2, pripisane pri vložku št. 510 k.o.
Ravne, stoječe na parceli št. 218/1, katerega lastnik je Magdalena Piko, EMŠO
0608960505245, stanujoča Kotlje 218, Kotlje, zastavljeno v korist upnice Probanke
d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor, mat.
št. 5459702, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.600 EUR, na podlagi pogodbe o deviznem kreditu št. V00104/06 z
dne 21. 6. 2006.

SV 983/2006
Ob-19853/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 983/2006 z dne
30. 6. 2006, je podstrešno stanovanje v Mariboru, Krekova 4, z oznako S3 v velikosti
88,95 m², ki v naravi predstavlja trisobno
stanovanje z galerijo in se nahaja v hiši
– parc. št. 905 k.o. Maribor Grad, solast
Bazdulj Nedeljke in Bazdulj Muja, oba stan.
Ravne na Koroškem, Javornik 54, na temelju prodajne pogodbe z dne 12. 6. 2006,
zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 166.500 EUR s pp, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila.
SV 370/06
Ob-19854/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 370/06 z
dne 21. 6. 2006, je bilo stanovanje v drugem
nadstropju v večstanovanjski stavbi v Ljutomeru, Ulica Slavka Osterca 12, stoječi na
parceli številka 1772, vpisani pri vložni številki 1844 katastrske občine Ljutomer in obsega tri sobe, kuhinjo, kopalnico, predsobo,
shrambo in balkon v skupni izmeri 58,87 m2,
ter dva prostora v kleti, last Horvatič Blanke
in Rajh Andreja, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Šömen Franca
iz Ljutomera, opr. št. SV 349/06 z dne 13. 6.
2006, sklenjenega s prodajalko Štaman Darinko, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec,
Republika Avstrija, identifikacijska številka
1870718, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.100 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenje, na dan
črpanja kredita, z obrestno mero v višini 3mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3%,
ter z zapadlostjo 1. 7. 2017.
SV 363/06
Ob-19855/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 363/06
z dne 21. 6. 2006, je bilo stanovanje številka 15, ki je locirano v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Stari trg 01, Ljutomer,
stoječe na parceli številka 2310/1, vpisani pri vložni številki 67 katastrske občine
Ljutomer, ki se sestoji iz kuhinje izmere
11 m2, sobe izmere 17,75 m2, sobe izmere
14,35 m2, kopalnice z WC izmere 4,45 m2,
predsobe izmere 6,50 m2 ter kleti izmere
1,40 m2 – skupne izmere 55,45 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča in je last zastaviteljev Vrhar Alojzija
in Vrhar Francke, oba stanujoča Stari trg 1,
Ljutomer, na podlagi vknjižbenega dovolila
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z
dne 10. 10. 2005 in prodajne pogodbe z
dne 7. 6. 2006, sklenjene s prodajalcem
Konus, kemijska in usnjarska predelovalna
industrija d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske
Konjice – v stečaju, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, 8083 St.
Stefan, Murecker Strasse 23, EIŠ 1870599,
v zavarovanje denarne terjatve v znesku
10.500 EUR s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o
zavarovanju kredita.
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SV 495/06
Ob-19948/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 495/06 z dne 5. 7. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 9, tip B, v mansardi
nad IV. nadstropjem večstanovanjske stavbe na naslovu Bezje 9, Kranjska Gora, stoječe na parc. št. 425/11 k.o. Kranjska Gora,
v izmeri 42,08 m2, last zastaviteljev Tatjane
Mulh in Jake Mulha, vsakega do 1/2, vse v
korist osebe z imenom: Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Trg republike 2, matična številka 5860571, v
zavarovanje denarne terjatve 100.000 EUR
s pripadki.
SV 502/06
Ob-20029/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 502/06 z dne 5. 7.
2006, je nepremičnina dvoinpolsobno stanovanje št. 18, v skupni izmeri 63,59 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi v Mariboru,
Goriška 19C, stoječi na parc. št. 590, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je do celote last Alenke Petric, stan. Goriška ul. 19C, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe št. 429/94, z dne
20. 9. 1994, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Alenke Petric,
stan. Goriška ul. 19C, Maribor in Radeta
Blagojevića, stan Goriška ul. 17B, Maribor,
v višini 22.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 473/2006
Ob-20030/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št.
SV 473/2006 z dne 29. 6. 2006, je bilo stanovanje - garsonjera št. 2 v izmeri 23,06 m2,
v pritličju večstanovanjske hiše Ponikve
84, Videm Dobrepolje, ki stoji na parc. št.
1061/1, vl. št. 835 k.o. Cesta, last zastavitelja Danila Fajt Mav, Pot heroja Trtnika
4a, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, s sedežem Cesta v Kleče
15, 1000 Ljubljana, matična št. 1430564,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
36.500,00 EUR, s pripadki.
SV 480/2006
Ob-20031/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št.
SV 480/2006 z dne 30. 6. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 9 v izmeri 64,65 m2, v
2. nadstropju objekta Ljubljanska cesta 4d,
1290 Grosuplje, na parc. št. 1596/3, k.o.
Grosuplje naselje, last zastaviteljice Darije
Škrjanec, Pod gozdom, Cesta III/12, 1290
Grosuplje, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike št. 2, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 74.000 EUR, s pripadki.
SV 534/06
Ob-20032/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-534/06 z dne 4. 7.
2006, DK-51/06, so bile nepremičnine a) poslovni prostor št. 8a v izmeri 26,05 m2, ki se
nahaja v pritličju objekta Centra Ledina na
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Kotnikovi ul. 5 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
317 k.o. Tabor in je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 2. 1991 in
dodatka z dne 10. 8. 1992, oboje sklenjeno
med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.
kot prodajalcem in Klun Silvestrom kot kupcem, ter b) poslovni prostor št. 3/A v izmeri
16 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Centra
Ledina na Kotnikovi ul. 5 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 317 k.o. Tabor in je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne
31. 7. 1990 in dodatka z dne 10. 8. 1992,
oboje sklenjeno med Gradbenim podjetjem
Grosuplje d.d. kot prodajalcem in Klun Silvestrom kot kupcem, ter c) pri poslovnem
prostoru v izmeri 145,75 m2, ki se nahaja v
pritličju objekta Kolodvorska 9 v Ribnici, ki
stoji na parc. št 2/11 k.o. Ribnica in je last
zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe
z dne 6. 10. 1992, sklenjene med Občino
Ribnica kot prodajalko in Klun Silvestrom
kot kupcem, zastavljeno v korist upnika Velo
d.d., Ljubljana, Celovška cesta 150, Ljubljana, Avstrija, za zavarovanje bodoče in pogojne denarne terjatve v višini 150.000 EUR
s pripadki, napram dolžniku Interšafar SG
d.o.o., Trg zbora odposlancev 68, Kočevje.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 43/2006
Os-19399/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 43/2006 dne 27. 6. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Wooly
Puly, proizvodna oblačil, trgovina in storitve d.o.o. Maribor.
Odslej firma glasi Wooly Puly, proizvodnja oblačil, trgovina in storitve d.o.o. Maribor – v stečaju, davčna številka: 64672549,
matična številka: 2042096.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Grilj.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 11. 2006 ob 12. uri, soba 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2006
St 53/2006
Os-19400/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 53/2005 dne 27. 6. 2006 začelo stečajni
postopek nad likvidacijskim dolžnikom Čarli,
Havziji in drugi, proizvodnja, trgovina in
storitve d.n.o., Vojašniški trg 5, Maribor.
Odslej firma glasi Čarli, Havziji in drugi,
proizvodnja, trgovina in storitve d.n.o. Maribor – v likvidaciji.
II. Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje Alenka Gril.
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III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v likvidacijski masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 11. 2006 ob 11.30, soba 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2006
St 46/2006
Os-19401/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2006 dne 27. 6. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Keramičarstvo in pečarstvo d.o.o. Maribor, Cesta Zmage 13.
Odslej firma glasi Keramičarstvo in pečarstvo d.o.o. Maribor – v stečaju, davčna številka: 33568774, matična številka:
5094593.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Grilj.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 11. 2006 ob 12.30, soba 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2006
St 282/2004
Os-19402/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku, ki se
vodi zoper stečajno maso dolžnika Boza
d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana – v stečaju za dne 8. 9. 2006 ob 11.30, v razpravni
dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2006
St 51/2006
Os-19403/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/2006 dne 27. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Rega
Živko & CO, Proizvodno in trgovsko podjetje d.n.o. Lenart v Slovenskih goricah.
Odslej firma glasi Rega Živko & CO
d.n.o. Proizvodno in trgovsko podjetje d.n.o.
Lenart v Slovenskih goricah – v stečaju,
šifra dejavnosti SI 83950877, matična št.
1511190.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Grilj.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumenti-

rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 11. 2006 ob 11. uri, soba 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2006
St 9/2006
Os-19405/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2006
z dne 21. 4. 2006 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Kokol in Lesjak, družba za
posredništvo, storitve in trgovino d.n.o.,
Rače, Ulica Ivana Šalamuna 13 in za stečajnega upravitelja imenovalo Dušana Marina, dipl. ekonomista, stan. Štantetova 4, Maribor (matična številka dolžnika je 1708783,
šifra njegove dejavnosti pa 55.400).
Oklic upnikom o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 21. 4. 2006.
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2006
z dne 26. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Kokol in Lesjak, družba
za posredništvo, storitve in trgovino d.n.o.
– v stečaju, Rače, Ulica Ivana Šalamuna
13, ker premoženje, ki je prišlo v maso, ne
zadošča niti za stroške stečajnega postopka
in je tudi neznatne vrednosti.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor, Sodna
ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2006
St 41/2005
Os-19406/06
V stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Gidar Dent, Trgovina, proizvodnja
in servis, d.o.o., Obrtna ulica 11, Izola, v
stečaju, bo narok za obravnavo osnutka za
glavno razdelitev dne 26. 9. 2006 ob 9. uri,
v sobi št. 132/I tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev na tukajšnjem sodišču v sobi
št. 208 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 6. 2006
St 11/2006
Os-19407/06
To sodišče je dne 26. 6. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 11/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika CRIS, d.o.o.,
Nova Gorica, Prvomajska 54, Nova Gorica, z matično št. 5615631000, davčno št.
71389202 ter šifro dejavnosti 51.190.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-1106. Prijava terjatev
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in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 9. 2006 ob 9. uri v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 26. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 6. 2006

pek nad dolžnikom Altama Commerce, trgovsko podjetje in kooperacija, d.o.o.,
Kranj, Cesta 1. maja 5, Kranj.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 6. 2006

St 22/2006
Os-19409/06
1. Z dnem 26. 6. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Gostišče Prekmurska iža Mirko Poredoš s.p., Ižakovci 102, davčna št. 67728120, matična št.
5328914000.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se takse za prijavo terjatve delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100226.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 9. 10. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v Murski Soboti v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 26. 6. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 6. 2006
St 123/2006
Os-19410/06
To sodišče je s sklepom St 123/2006 dne
26. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rose Star d.o.o., Zaloška cesta
143, Ljubljana, davčna številka 54259959,
matična številka 5885477, vložna številka
1/26015/00.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Marija Magdalena Šantl, Peričeva 35,
Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in 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 18. 9. 2006 ob 12. uri v razpravni

dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2006
St 74/90
Os-19411/06
To sodišče je s sklepom St 74/90 dne
26. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Trend Form d.o.o., Višnja Gora
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2006
St 18/2006
Os-19412/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2006 z dne 27. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom GRIP, grafika,
računalništvo, izposoja, notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Savska cesta 34,
Kranj, matična številka: 5589487, davčna
številka: 70996245.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
odvetnik Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 10. 2006 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča v Kranju.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča v Kranju dne 27. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 6. 2006
St 93/2001
Os-19413/06
To sodišče v stečajnem postopku stečajnega dolžnika ESO KIKO, Kleparstvo,
izolacije, konstrukcije d.o.o., Kajuhova
17/a, Šoštanj – v stečaju, razpisuje narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 13. 9. 2006 ob
14. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z določili 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 7,090.078,50 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve upnikov znaša 4,5% za navadne
terjatve in 100% za priviligirane terjatve po
160/2 členu ZPPSL.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– I. št. 151-154) na oglasni deski sodišča
ali v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22, Celje, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 6. 2006
St 69/2004
Os-19599/06
To sodišče je s sklepom, opr. št. 69/2004
z dne 27. 6. 2006 zaključilo stečajni posto-
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St 26/2005
Os-19600/06
To sodišče je na podlagi umika predloga
za začetek postopka prisilne poravnave, s
sklepom opr. št. St 26/2005 z dne 14. 6.
2006, ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Pololes – proizvodnja
pohištva Mirko Pomberg s.p., Janževski
vrh 92, Podvelka, ki je bil začet s sklepom
tukajšnjega sodišča, opr. št. St 26/2005 z
dne 21. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 6. 2006

Izvršbe
In 2006/00064
Rg-17418/06
Z rubežnim zapisnikom dne 12. 6. 2006,
v izvršilni zadevi In 2006/00064, ki ga je
izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je bil
opravljen rubež nepremičnine, to je enosobnega stanovanja št. 9, sestavljenega iz
sobe v izmeri 13,75 m2, kuhinje 11,46 m2,
kopalnice 4,41 m2, predsobe 7,24 m2, lože
3,25 m2 in kleti z drvarnico 1,27 m2, to je v
skupni izmeri 41,38 m2. Stanovanje je v I.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ul.
bratov Gerjovičev 52, Dobova.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana.
In 2006/00005
Os-17905/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00005
z dne 11. 1. 2006, je bil dne 11. 2. 2004
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14 in
3. Domplan Kranj d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj, proti dolžniku Torkar Zdenku,
Planina 9, Kranj, zaradi izterjave 153.020
SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je
stanovanja št. 25, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Planina 9,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnika Torkar Zdenka,
Planina 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2006
In 2003/00076
Os-18033/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00076 z
dne 8. 4. 2003, je bil dne 10. 7. 2003 opravljen v korist upnika Domplan Kranj d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku
Danijelu Vidicu, Dvorski trg 12, Preddvor,
zaradi izterjave 234.316 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je poslovni prostor v
izmeri 49 m2, v pritličju objekta v Kranju, Ulica Nikole Tesle 1, s pripadajočimi skupnimi
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deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Danijela
Vidica, Dvorski trg 12, Preddvor.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 2006
In 05/00205
Os-17567/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 05/00205 z dne 16. 1. 2006, je bil
dne 27. 3. 2006 v korist upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa Špela
Plešec, odvetnica iz Ljubljane, opravljen rubež stanovanja št. 9, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Žibernik 29/a
oziroma sedaj 29, Rogaška Slatina, v skupni
izmeri 54,18 m2, last dolžnikov Božene in
Andreja Gradecki, oba stanujoča Žibernik
29, Rogaška Slatina.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 5. 2006
In 27/04
Os-27019/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 27/04 z dne
21. 11. 2003, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 7, ki
se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske
hiše v bruto izmeri 65,30 m2, ki pa ni vpisana v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika Jošt
Branka, zarubljeno v korist upnika Vele d.d.,
Ljubljanska 64, Domžale, zaradi izterjave
3,788.688,86 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 9. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1951/2004
Os-15724/06
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Marjanovič
Radoslava in Marjanovič Dragoslava, oba
stanujoča Kidričeva ulica 1, Kočevje, ki ju
zastopa poobl. odvetnik Bastar Marjan iz
Kočevja, zaradi vknjižbe lastninske pravice
na stanovanju št. 23, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega objekta v Kočevju, Kidričeva ulica 1, ki stoji na parceli št. 1287/2, k.o.
Kočevje ter vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 22. 3. 2006 začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe o prodaji stanovanja št. 23, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše
v Kočevju, Kidričeva ulica 1, stoječe na
parceli št. 1287/2 k.o. Kočevje, v dejanski
izmeri 48,39 m2, skupaj z ustreznim solastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah stanovanjske
hiše ter funkcionalnem zemljišču objekta,
ki je bila sklenjena med Melamin, Kemično
tovarno Kočevje, Tomšičeva cesta 9, Kočevje, kot prodajalcem ter Bizjak Brankom,
Kidričeva ulica 1, Kočevje, kot kupcem,
dne 6. 10. 1993, prijavljena Rep. upravi
za javne prihodke, Izpostavi Kočevje, dne
18. 10. 1993, pod št. prejemnega vpisnika
K-1055/93, podpis prodajalca pa overjen
pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti v
Kočevju, dne 17. 2. 1994.
Sodišče s tem oklicem poziva imetnike
pravic na zgoraj nevedenem nepremičnem
premoženju, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 4. 2006
Dn 2185/2004
Os-15725/06
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Čihal Venceslava, Prijateljev trg 2, Ribnica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičninah podvložka št. 1694/1, k.o. Ribnica ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe o prodaji stanovanja št. 21, ki se
nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske hiše
v Ribnici, Prijateljev trg 2, stoječe na parceli
št. 1928, k.o. Ribnica, v izmeri 73,67 m2,
skupaj z ustreznim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, objektih in napravah
stanovanjske hiše ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, ki je bila sklenjena med
Inles Holding d.d., Partizanska 3, Ribnica,
kot prodajalcem ter Čihal Terezijo in Čihal
Venceslavom, oba Prijateljev trg 2, Ribnica,
kot kupcema, dne 12. 11. 1991, prijavljena
Občinski upravi za družbene prihodke Občine Ribnica, dne 31. 12. 1991, pod številko
prejemnega vpisnika 296, podpis prodajalca
pa overjen pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti v Kočevju, dne 17. 2. 1992.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 4. 2006
Dn 12438/98
Os-290/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Beverli Bremec, Bratov Hvalič 61, Kromberg, Nova Gorica, ki jo zastopa
odvetnik Tomaž Mihelčič iz Ljubljane, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis solastninske pravice na nepremičnini
- parc. št. 432 in parc. št. 428, k.o. Dravlje, vl. št. 594, dne 2. 11. 2005, pod Dn št.
12438/98, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 18 z dne 14. 11. 1993,
ki sta jo sklenila Iskra Delta v stečaju, Celovška 264, Ljubljana, ki jo zastopa stečajni
upravitelj Srečko Jadek, kot prodajalec, in
Tomaž Završnik, Pod bresti 31, Ljubljana,
kot kupec, za sobe št. 121, 122 in 123, v I.
nadstropju objekta, stoječega na parc. št.
432, stavbišče s poslovno stavbo v izmeri
1438 m2, ki je vpisana v vl. št. 594, k.o.
Dravlje, s pravico souporabe na solastnih
skupnih prostorih in dvorišču okrog objekta
na naslovu Celovška 264, 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 solastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2006
Dn 3101/2004
Os-7383/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v

zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Šinka Ivka, Kvedrova 8, Ljubljana, ki ga
zastopa Andrej Predan, Ataurus, s.p., zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 310.E, vpisanem v podvložek številka 345/70, v katastrski občini
Nove Jarše, dne 14. 12. 2005, pod opr. št.
Dn 3101/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 8. 3. 1967, ki sta
jo sklenila prodajalec Gradbeno industrijsko
podjetje Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica
2, katerega zastopa glavni direktor Hugo
Keržan in kupec Šink Ivko, Ulica 1. avgusta
11, Kranj, za dvosobno stanovanje v stanovanjskem bloku J-4, tipa G-64, v soseski
Nove 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Dn 30972/2003
Os-7386/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leopolda Pintariča, Ane Ziherlove 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Andrej Perdan, Ataurus, s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo št. 103, v Rašiški
15-17, v Ljubljani, z identifikatorjem 3.E, vpisani v podvložek številka 4342/3, v katastrski občini Šiška, dne 14. 12. 2005, pod opr.
št. Dn 30972/2003 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji garaže v objektu
D-1 v Šiški, ob sedanji Rašiški ulici, z dne
26. 10. 1988, ki sta jo sklenila prodajalka
Marija Jereb, stanujoča v Domu starejših
občanov Dravlje, Ljubljana - Šiška in kupec
Leopold Pintarič, Ul. Ane Ziherlove 14/24,
za garažo številka 3 v objektu garaž triplex
D-1, soseska 6.
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 27. 2. 2006
Dn 18148/2001
Os-7390/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Ferjan, Gotska ulica 2, Ljubljana, ki jo
zastopa Andrej Perdan, Ataurus s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje, z identifikatorjem 4.E,
vpisanem v podvložek številka 3017/4, v
katastrski občini Dravlje, dne 19. 12. 2005,
pod opr. št. Dn 18148/2001, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe številka 71-3493 z dne
1. 2. 1971, sklenjene med prodajalcem Po-
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slovno združenje Giposs Ljubljana, ki ga
zastopa Standard invest, Ljubljana, Celovška cesta 89, po direktorju Miroslavu Pleši
in kupovalko Olgo Gnamuš, roj. 15. 6. 1942,
Lenartova 4, Mežica, o prodaji stanovanja
številka 4, v objektu T-1, v soseski S-6,
– kupoprodajne
pogodbe
z
dne
29. 8. 1975, sklenjene med prodajalko Olgo
Kunst Gnamuš, roj. 15. 6. 1942, Gotska 2,
Ljubljana in kupcema Luko Knapičem, roj.
16. 3. 1948, Ob žici 1, Ljubljana in Cecilijo
Osredkar, roj. 24. 11. 1946, Gotska 1, Ljubljana, o prodaji stanovanja številka 4, v
objektu T-1, soseska S-6,
– kupne pogodbe z dne 20. 3. 1990,
sklenjene med prodajalcema Luko Knapičem, roj. 16. 3. 1948 in Cecilijo Knapič, roj.
Osredkar, roj. 24. 11. 1946, oba stan. Gotska 2, Ljubljana in kupcema Viljamom Prodanom, roj. 18. 3. 1959, Šmarje 25, Šmarje
in Anito Robar, roj. 12. 6. 1958, Prisoje 52,
Prevalje pri Ravnah, za stanovanje številka
4, v Gotski 2, 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 27. 2. 2006

Dn 18158/2001
Os-12833/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Apolonije Resnik, Gotska 2, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Predan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 22, v
drugem nadstropju, Gotska 2, Ljubljana, v izmeri 81,35 m2, z identifikatorjem 22.E, vpisane v podvložku št. 3017/22, k.o. Dravlje, dne
8. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3250 z dne
8. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa SG Standard Ljubljana, Celovška c.
89, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši, kot prodajalcem in Janezom Mlakarjem, roj. 27. 1. 1942 ter Polono Mlakar, roj.
18. 4. 1941, oba Zelena pot 19, Ljubljana,
kot kupcema, za trisobno stanovanje št. 22
s shrambo, v izmeri 78,60 m2, v drugem
nadstropju v stanovanjskem objektu T-1, v
soseski S-6, k.o. Dravlje;
– sporazuma z dne 23. 3. 1979, sklenjenega med Polono Resnik, ločeno Mlakar,
roj. 18. 4. 1941, Gotska 2, Ljubljana in Janezom Mlakarjem, roj. 27. 1. 1942, Linhartova
82, Ljubljana, s katerim ugotavljata, da je
trisobno stanovanje, Gotska ul. 2, Ljubljana,
kupljeno s kupno pogodbo št. 70-3250 z dne
8. 10. 1970, med prodajalcem Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem in kupcema Janezom Mlakarjem ter Polono Resnik, solastno
in da znaša delež Janeza Mlakarja 28/100
in delež Polone Resnik 72/100.
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. 4. 2006

Dn 18186/2001
Os-7392/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Silve Bevk Umiastowski, Gotska 8, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec, podjetje Ataurus, Predan Andrej,
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 14, v 1. nadstropju na naslovu Gotska
ulica 8, Ljubljana, z identifikatorjem 92.E, vpisanim v podvložku št. 3017/92, v katastrski
občini Dravlje, dne 5. 12. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 70-3312
z dne 26. 10. 1970, sklenjene med prodajalcem Poslovno združenje Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Standard-invest Ljubljana,
Celovška c. 89 po direktorju Miroslavu Pleši
in kupcem Salobir Slavko, roj. 7. 8. 1936, Ljubljana, Majde Vrhovnikove 12, za garsonjero
št. 14, v I. nadstropju, IV. stopnišče, na južni
strani objekta T-1, ki stoji na zemljišču par. 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 13904/2002
Os-8823/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Štefana Dobravca,
Polje Cesta VI/28, Ljubljana Polje in Suzane Husar Dobravec, naslov isti, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini - stano-

vanju številka 7, z identifikacijsko številko
GURS 02630/013 v izmeri 62 m2 in shrambi z identifikacijsko številko GURS 02630,
na naslovu Ljubljana Polje, Cesta VI/28, ki
stoji na parceli št. 559/2, vpisani v vložku št. 2004, v katastrski občini Slape, dne
6. 2. 2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 216 z dne
14. 11. 1991, sklenjene med PTT Podjetjem
Ljubljana p.o. Cigaletova 15, Ljubljana, ki ga
zastopa Štefanija Žagmeister, kot prodajalcem in Trunk Danico, Polje Cesta VI/28,
Ljubljana, kot kupcem, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 7, na naslovu Polje Cesta
VI/28, v izmeri 61,11 m2, s kletjo;
– darilne pogodbe z dne 11. 12. 1992,
sklenjene med Danico Trunk, Polje Cesta
VI/28, Ljubljana, kot darovalko, in Silvestrom
Trunkom, Polje Cesta VI/28, Ljubljana, kot obdarjencem, za dvosobno stanovanje št. 7, v
I. nadstropju, v stanovanjski hiši Polje Cesta
VI/28, Ljubljana, v izmeri 61,11 m2, s kletjo;
– menjalne pogodbe, overjene dne 27. 8.
1993, sklenjene med Silvestrom Trunkom
in Danico Trunk, oba Polje Cesta VI/28,
Ljubljana ter Borisom Papičem, Snebersko
nabrežje 8, Ljubljana, o zamenjavi dvosobnega stanovanja št. 7 v izmeri 61,11 m2, v
I. nadstropju stanovanjske hiše Polje Cesta
VI/28, s kletjo, ter doplačilom razlike v vrednosti, za enodružinsko stanovanjsko hišo
na parc. št. 757/34, vpisano v vložku št.
1573, k.o. Zadobrova.
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 18150/2001
Os-11364/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Marije Frankovič, Gotska 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
- stanovanju št. 19, v drugem nadstropju
večstanovanjske hiše Gotska 2, Ljubljana,
z identifikatorjem 19.E, vpisani v podvložek
št. 3017/19, k.o. Dravlje, dne 30. 11. 2005,
pod Dn št. 18150/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 70-3294 z dne
21. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, kot prodajalcem in Vido zajec, roj. 6. 6. 1941, Majaronova 17, Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero
št. 19 v II. nadstropju, v I. stopnišču na južni
strani objekta T-1, ki stoji na zemljišču par.
št., k.o. Dravlje, soseska S-6 in predstavlja
1/ tinko celotne nepremičnine stanovanjskega objekta.
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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2006
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Dn 18208/2001
Os-12930/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Dušana Petroviča,
Gotska ul. 6, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus,
Andrej Predan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
- stanovanju št. 30, v 3. nadstropju, Gotska
ul. 6, Ljubljana, v izmeri 62,80 m2, z identifikatorjem 74.E, dne 8. 3. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 70-3428 z
dne 17. 12. 2006, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
Standard-invest Ljubljana, Celovška c. 89,
Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši, kot
prodajalcem in Dušanom Petrovičem, roj.
27. 9. 1930, Šišenska 25, Ljubljana, kot kupcem, za dvosobno stanovanje št. 30 v izmeri
59,95 m2, v III. nadstropju, v III. stopnišču v
smeri sever - jug objekta T-1, v soseski S-6,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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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 18157/2001
Os-12931/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Genovefe Drašler, Ulica Ivana Selana 36, Brezovica pri Ljubljani, ki jo zastopa Ataurus,
Andrej Predan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 23, v 2. nadstropju,
Gotska ul. 2, Ljubljana, v izmeri 28,10 m2,
z identifikatorjem 23.E, vpisane v podvložku št. 3017/23, k.o. Dravlje, dne 8. 3. 2006
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 70-3299 z dne 22. 10. 1970, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Standard-invest, Ljubljana, Celovška c. 89, po direktorju Miroslavu
Pleši, kot prodajalcem in Zofijo Volek, roj.
25. 2. 1921, Celovška c. 163, Ljubljana, kot
kupcem, za garsonjero, stanovanje št. 23, v
izmeri 25,35 m2, v 2. nadstropju, v I. stopnišču objekta T-1, v soseski S-6, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2006
Dn 30147/2004
Os-14170/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Teje Urbanc, Topniška 70, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje, vpisano v podvl. št.
3844/75, k.o. Bežigrad, dne 17. 2. 2006,
pod opr. št. Dn št. 30147/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. S-1, z dne
11. 3. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8, kot
prodajalcem in Dolenc Vlasto, roj. Kovačec,
roj. 13. 4. 1921, Ljubljana, Vošnjakova 9, kot
kupcem, za nepremičnino - enoinpolsobno
stanovanje, v 10. nad., št. 74, na naslovu
Topniška 70, Ljubljana;
– darilne pogodbe z dne 25. 11. 1985
sklenjene med Dolenc Vlasto, roj.
13. 4. 1921, Ljubljana, kot darovalcem in
Dolenc Matevžem, Topniška 70, Ljubljana,
kot obdarjencem, za nepremičnino - enoinpolsobno stanovanje v 10. nad., št. 74, na
naslovu Topniška 70, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 28585/2004
Os-15731/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Julon d.d., Ljubljana,
Letališka cesta 15, ki ga zastopa generalni
direktor Edi Kraus, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje vpisano v podvložek
številka 341/70, v katastrski občini Nove
Jarše, dne 18. 4. 2006, pod opr. št. Dn
28585/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe med Gradbeno
industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana,
Korytkova ulica 2, kot prodajalcem in Klobučarič Ivanom ter Matildo, Ljubljana, Ulica
Malči Beličeve 40 za enoinpolsobno stanovanje v 10. nadstropju v izmeri 46,03 m2 z
dne 30. 4. 1969 in
– pogodbe o nakupu stanovanja, sklenjene med Klobučarič Ivanom in Matildo,
Kvedrova 7/X, Ljubljana, kot prodajalcema
ter Jugotekstilom-Julon, Ljubljana, Letališka
cesta, kot kupcem za stanovanje, enoinpolsobno stanovanje S-1, ki se nahaja v Ljubljani, Kvedrova 7, z dne 26. 9. 1979.
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 17. 5. 2006
Dn 5020/2004
Os-15732/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Dušana in Nevenke
Poznik, Šarhova 32, Ljubljana, ki ju zastopa
direktorica Jus-ko, d.o.o., Nerat Rupnik Jožefa, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje, vpisano v podvložek številka 1470/55, v
katastrski občini Brinje, dne 18. 4. 2006, pod
opr. št. Dn 5020/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine
Ljubljana Bežigrad v redni likvidaciji in Altbauer Mihaelom, Ljubljana, Martina Krpana, blok
XVI z dne 21. 12. 1967 – za nepremičnino,
trisobno stanovanje v skupni izmeri 69,75 m2,
št. 55, v 11. nadstropju na naslovu Šarhova
ulica (sedaj vpisana v podvl. št. 1470/55,
k.o. Brinje I).
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 17. 5. 2006
Dn 17783/2001
Os-15735/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Simiča, Vrzdenec 40, Horjul, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na nepremičnini, poslovnem prostoru – garažnem boksu št. 155

v nadstropju, Garažna hiša Tripex – Stari
Vodmat, z identifikatorjem 155.E, vpisane v
podvložku št. 361/155, k.o. Šentpeter, dne
31. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 8/155 o nakupu garažnega boksa v garažni hiši Triplex v Starem
Vodmatu z dne 21. 4. 1967, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Pionir Novo mesto, ki ga zastopa direktor
Ivan Kočevar in kupcem Vasilijem Djilasom,
Rozmanova 2, Ljubljana, za nepremičnino
– garažni boks št. 155 v nadstropju, v garažni hiši Triplex, Stari Vodmat, v izmeri 2,45
m x 4,80 m, vpisane na parc. št. 95/1, 97,
99, 100, 101/2, 107, k.o. Peter II.
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 22. 5. 2006
Dn

Os-15736/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Alojzije Jakše, Lubejeva ul. 3, Ljubljana, ki jo zastopa Atarus, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje vpisano v podvl. št. 4344/8, k.o.
Bežigrad, dne 20. 4. 2006, pod opr. št. Dn.
št. 30919/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 2. 1981,
sklenjene med Polanc Jožetom, Ulica Ane
Ziherlove 6, Ljubljana, kot prodajalcem in
Ilar Albinom, Železnikarjeva 6, Ljubljana,
kot kupcem, za nepremičnino – garažo št.
382, ki se nahaja v zgornji etaži tripleks
kompleksa garaž (sedaj vpisano v podvl. št.
4344/82, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2006

Dn 4418/2004
Os-15738/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Fajdiga Ivana, Topniška 70, Ljubljana in Fajdiga Igorja, Ul.
Gubčeve brigade 122, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisano v podvl. št. 3844/125, k.o. Bežigrad,
dne 18. 4. 2006, pod opr. št. Dn 4418/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. S-1/124,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem in Tovarno celuloze in papirja Djuro
Salaj – Krško, kot kupcem, za trisobno stanovanje z dvema kabinetoma z oznako C v
stan. objektu S-1, Topniška 70, Ljubljana, z
dne 17. 11. 1970 (sedaj vpisano v podvl. št.
3844/125, k.o. Bežigrad),
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– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Tovarno celuloze in papirja Djuro Salaj – Krško, kot prodajalcem in Leskošek Trampuž
Mileno ter Leskošek Rihardom, oba Topniška 70, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje v Ljubljani, Topniška 70, št. 124, v 17.
nadstropju z dne 23. 12. 1981 (sedaj vpisano v podvl. št. 3844/125, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006
Dn 4429/2004
Os-15739/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Fajdiga Ivana, Topniška 70, Ljubljana in Fajdiga Igorja, Ul.
Gubčeve brigade 122, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisano v podvl. št. 3844/90, k.o. Bežigrad,
dne 18. 4. 2006, pod opr. št. Dn 4429/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne
pogodbe št. S-1/89, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem in Fajdiga Igorjem ter
Fajdiga Ivanom, oba Šerkova 3, Ljubljana,
kot kupcema, za trisobno stanovanje z dvema kabinetoma z oznako F v stan. objektu
S-1, Topniška 70, Ljubljana, z dne 4. 11.
1970 (sedaj vpisano v podvl. št. 3844/90,
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006
Dn 11740/2006
Os-15740/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Katje Ažman Juvan, Ulica bratov Babnik 26, Ljubljana in
Kristine Ažman Tkalec, Gasilska 7, Celje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisano v podvl. št. 3115/33, k.o. Dravlje,
dne 12. 5. 2006 pod opr. št. Dn 11740/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 21. 1. 1998, sklenjene
med Biserko Javoršek, Ulica bratov Babnik
26, Ljubljana, kot prodajalko in Katjo Ažman,
Kosovelova 10, Celje ter Kristino Ažman
Tkalec, Gasilska 7, Celje, kot kupcema za
stanovanje – trisobno stanovanje na naslovu Ulica bratov Babnik 26, 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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006

Dn 2183/2003
Os-15746/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Furlana, Ul. Ane Ziherlove 2, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
garaži št. 510 v kleti, RGD 5, Rašiška, Ljubljana, v izmeri 13,25 m2, z identifikatorjem
1.E, vpisane v podvložku št. 4346/1, k.o.
Zgornja Šiška, dne 9. 3. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 9.
1981, sklenjene med Desanko Čop, roj.
17. 12. 1938, Rašiška 6, Ljubljana, kot
prodajalcem in Andrejem Vrevc, roj. 15. 9.
1941, Porentova 5, Ljubljana, kot kupcem,
za garažni bok št. 501, v izmeri 13,25 m2, v
kleti na južni strani v objektu D-5, triplex garaž, ki stoji na parc. št. 323/64, k.o. Zgornja
Šiška, v Soseski S-6,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 8.
1983, sklenjene med Andrejem Vrevcem,
roj. 15. 9. 1941, Porentova 5, Ljubljana, kot
prodajalcem in Jožetom Vodičarjem, roj.
1. 1. 1948, Gotska 9, Ljubljana, kot kupcem,
za garažni boks št. 501, v izmeri 13,25 m2, v
kleti na južni strani v objektu D-5, triplex garaž, ki stoji na parc. št. 323/64, k.o. Zgornja
Šiška, v Soseski 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2006
Dn 12530/2002
Os-15749/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tereze Plavc Sušnik, Cesta 27. aprila 27,
Ljubljana, ki jo zastopa Jože Dernovšek,
notar v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – parc. št. 53/9, stanovanjska stavba v izmeri 95 m2, dvorišče v
izmeri 103 m2 in sadovnjak v izmeri 599 m2
ter parc. št. 53/11 pot v izmeri 176 m2, vse
vpisano pri vložku št. 725, katastrska občina Gradišče II, dne 19. 12. 2005, pod opr.
št. Dn 12530/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 19. 5. 1999,
sklenjene med Bogomiro Plavc ter Bojanom
Plavcem, oba Pod topoli 55, Ljubljana, kot
darovalca in Terezo Plavc Sušnik, Cesta
27. aprila 27, Ljubljana, kot obdarjenka za
nepremičnino, parc. št. 53/9 – stavbišče s
hišo v izmeri 95 m2, dvorišče v izmeri 103 m2
in sadovnjak v izmeri 599 m2, vpisano pri vl.
št. 725, k.o. Gradiško predmestje.
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 25. 5. 2006
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Dn 7046/2002
Os-15751/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Matjaža Brulca, Pahorjeva 9,
Koper, v postopku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini – stanovanju št. 13 v IV.
nadstropju, Tbilisijska 62, Ljubljana, z identifikatorjem 213.E, vpisana v podvložek št.
4172/38, k.o. Vič, dne 5. 4. 2006, pod Dn št.
7046/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– listine, iz katere je razviden prenos
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 13 v IV. nadstropju, Tbilisijska
62, Ljubljana, z identifikatorjem 213.E, vpisana v podvložek št. 4172/38, k.o. Vič, iz
zemljiškoknjižnega lastnika Občine Ljubljana Vič Rudnik na Splošno gradbeno podjetje
Grosuplje, v korist katerega je tudi izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki ustreza
pogojem za vknjižbo lastninske pravice na
omenjeni nepremičnini,
– menjalne in kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 7. 1982, ki so jo sklenili Golja Marjan,
rojen 28. 12. 1932, Ljubljana, Dolenjska 36,
Golja Tomislav, rojen 30. 1. 1962, Poklukarjeva b/16, sedaj Ruska 7, Golja Mateja, rojena
Zupančič, dne 17. 4. 1961, Ljubljana, Ruska
7, Radoman Alida, rojena Zupan, dne 6. 6.
1950, Ljubljana, Tbilisijska 62, ter Radoman
Drago, rojen 20. 12. 1952, Ljubljana, Tbilisijska 62, katere predmet je tudi enosobno
stanovanje, zgrajeno leta 1972 v Ljubljani,
Tbilisijska 62, tedaj na Soseski S-4, Tomažičeva ulica, objekt U-3, v IV. 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 24. 5. 2006
Dn 8740/2005
Os-16258/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Andreja Mikliča,
Velikovška 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino parc. št.
532, vpisano v podvl. št. 107, k.o. Bežigrad,
dne 20. 4. 2006 pod opr. št. Dn 8740/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, darilne pogodbe
z dne 9. 9. 1992, sklenjene med Miklič Fedorjem, Velikovška 14, Ljubljana, kot darovalcem in Miklič Andrejem, Matije Tomca 4,
Domžale, za nepremičnino parc. št. 532,
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006
Dn 12268/2001
Os-16400/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Murn Lenarčič, Glavarjeva 45, Ljubljana,
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o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 6, v pritličju, Glavarjeva
45, Ljubljana, v izmeri 34,85 m2, z identifikatorjem 16.E, pomožni prostor št. 6 v pritličju,
glavarjeva 45, Ljubljana, v izmeri 5,14 m2,
z identifikatorjem 17.E, kletni prostor št. 6,
Glavarjeva 45, Ljubljana, v izmeri 1,35 m2,
z identifikatorjem 18.E, vpisane v podvložku
št. 2884/6, k.o. Bežigrad, dne 29. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 342/77-05/2-41 z dne
26. 9. 1977, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13,
Grosuplje, ki ga zastopa generalni direktor
Alojz Nebec, kot prodajalcem in Elico Jankovič, roj. 1953, stanujočo Črna vas 331,
Ljubljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 6 v pritličju, v izmeri 38,15 m2, zgrajeni na parc. št. 33/3 in 37/1, k.o. Bežigrad, v
soseski BS-5/1 ob Vodovodni cesti v Ljubljani, stolpnica E, s trajno pravico souporabe
na skupnih delih stavbe, ki služijo lastnikom
tistih posameznih delov stanovanj, na katere
so to deli stavbe funkcionalno vezani;
– pogodbe sklenjene med Elico Jankovič,
roj. 1953, stanujočo Črna vas 331, Ljubljana,
kot prodajalcem in Karolino Intihar, roj. 2. 5.
1926, stanujočo Jarška 11, Ljubljana, kot kupcem, o prodaji nepremičnine – enosobnega
stanovanja št. 6 v pritličju v izmeri 38,15 m2,
s shrambo v kleti in souporabo in deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah,
ki služijo hiši kot celoti ter pravico uporabe na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše
na Glavarjevi 45, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2006
Dn 16859/2005
Os-16505/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zvonka Ožbolta, Ulica
pregnancev 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje, vpisano v
podvložek številka 1832/7, v katastrski občini Stožice, dne 19. 4. 2006, pod opr. št.
Dn 16859/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 157/16-62, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana Šiška, Ljubljana,
Celovška 135 in kupcem Badalič Ljudmilo,
Ljubljana, Podutiška 51, za trisobno stanovanje v izmeri 67,7 m2, v 2. nadstropju desno stopnišče,
– kupne pogodbe, sklenjene med Badalič
Ljudmilo, Kosjeva 8, Ljubljana, kot prodajalko in Finžgar Antonom ter Finžgar Evo, oba
Ulica pregnancev 12, Ljubljana, kot kupcema, brez datuma za trisobno stanovanje v
izmeri 67,7 m2,
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja in o imetništvu stanovanjske pravice
ter darilne pogodbe, sklenjene med Finžgar
Evo, Pod akacijami 11, Ljubljana in Finžgar
Antonom, Ulica pregnancev 12, Ljubljana ter
Finžgar Natašo, Pod akacijami 11 ter Finž-
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gar Sašom, Pod akacijami 11, Ljubljana, za
trisobno stanovanje v Ulici pregnancev 12,
Ljubljana Šentvid.
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 31. 5. 2006
Dn 17318/2004
Os-16970/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožefe Duhovnik, Rovšnikova 6, 1210 Šentvid, zaradi vknjižbe
služnostne in lastninske pravice ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine parc. št. 448/4, vpisana v vl. št. 183, k.o.
Hraše, parc. št. 449/2, vpisana v vl. št. 241,
k.o. Hraše, parc. št. 452/4, vpisana v vl. št.
163, k.o. Hraše, dne 11. 5. 2006, pod opr. št.
Dn 17318/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe in pogodbe o priznanju
služnostne pravice z dne 15. 5. 2002, sklenjene med Šubic Marijo, roj. 5. 1. 1941 in
Šubic Janezom, roj. 9. 3. 1939, oba stan.
Hraše 31a, 1216 Smlednik, kot prodajalcema in kupcema ter Malovrh Ivanko, roj.
14. 6. 1951, Hraše 32, 1216 Smlednik, kot
prodajalko in kupcem ter Duhovnik Jožefo,
roj. 28. 2. 1946, Rovšnikova 6, 1210 Ljubljana Šentvid, kot služnostno upravičenko, za
nepremičnine parc. št. 448/4, vpisano v vl.
št. 183, k.o. Hraše, parc. št. 449/2, vpisano v
vl. št. 241, k.o. Hraše, parc. št. 452/3, vpisano v vl. št. 337, k.o. Hraše in parc. št. 452/4,
vpisano v vl. št. 163, k.o. Hraše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2006
Dn 1348/2006
Os-17419/06
Okrajno sodišče v Škofji Loki je
v zemljiškoknjižni zadevi opr. št. Dn
1348/2006, začeti na predlog predlagateljice Marije Sotler, Frankovo naselje 41,
Škofja Loka, s sklepom z dne 1. 6. 2006
odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
enosobno stanovanje št. 13/II, s kletjo K/13,
Frankovo naselje 41, Škofja Loka, v izmeri
47,62 m2, vpisan v podvložek št. 1168/13,
k.o. Suha, z identifikacijsko št. 14.E.
Prodajna pogodbe z dne 16. 1. 1992, št.
362-424/91-3/KOV, je sklenjena med Občino
Škofja Loka, ki jo je zastopal takratni predsednik izvršnega sveta Skupščine občine Škofja Loka, Vincencij Demšar, kot prodajalcem
in Simonito Paravnija, Frankovo naselje 41,
Škofja Loka, EMŠO 1712961505228, kot
kupcem in aneks št. 1 k prodajni pogodbi z
dne 19. 2. 1997, št. 362-424/91-1A, sklenjen
med Občino Škofja Loka, ki jo je zastopal takratni župan Igor Draksler, kot prodajalcem
in Simonito Paravinja, Frankovo naselje 41,
Škofja Loka, EMŠO 1712961505228, kot
kupcem ter prodajna pogodba z dne 7. 3.

1997, sklenjena med prodajalcem Simonito
Novak, Frankovo naselje 41, Škofja Loka,
EMŠO 1712961505228, kot kupcem in Marijo Sotler, EMŠO 1005966505112, stan.
prej Ul. Martina Krpana 10, Ljubljana, kot
kupcem, katere predmet je enosobno stanovanje št. 13/II s kletjo K/13, Frankovo
naselje 41, Škofja Loka, v izmeri 47,62 m2,
vpisano v podvložek št. 1168/13, k.o. Suha,
z identifikacijsko št. 14.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marije Sotler, EMŠO 1005966505112,
Frankovo naselje 41, Škofja Loka, do 1/1.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v drugi
alineji tega oklica in o pogojih za vknjižbo lastninske pravice v korist Marije Sotler,
EMŠO 1005966505112, Frankovo naselje
41, Škofja Loka, do 1/1.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 12. 6. 2006
Dn 929/2006
Os-15730/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
družbe Unichem d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 2, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 11. 2000, sklenjene med
IUV – Industrijo usnja Vrhnika, d.d., Vrhnika,
kot prodajalko in Unichem, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o., Vrhnika, kot kupovalko, za vknjižbo lastninske pravice na parc.
št. 3065/1, 3065/4, 3065/4, 3065/7, 3065/8,
k.o. Blatna Brezovica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist družbe Unichem, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 2000
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 5. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2001/01660
Os-17333/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01660 z
dne 12. 2. 2003, upnice SKB banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Samu
Hrnjiču, Kocjanova 28, Kranj, ki ga zastopa
začasni zastopnik odvetnik mag. Janez Jocif
iz Kranja, zaradi izterjave 232.957,50 SIT s
pp, se dolžniku Samu Hrnjiču, Kocjanova
28, Kranj, postavi začasni zastopnik mag.
Janez Jocif, odvetnik iz Kranja. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler ne bo
le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 2006
I P1 528/2005
Os-16515/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daši Sikošek, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tri-
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glav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo
zastopa pooblaščenka Tatjana Ban, zoper
toženo stranko Tomaža Videčnika, neznanega prebivališča, nazadnje stanujočega
Tomšičeva 36, Slovenska Bistrica, zaradi
plačila 814.759,80 SIT s pp, dne 31. 5. 2006
sklenilo:
toženi stranki se v tej pravdni zadevi
postavi začasni zastopnik, odvetnik Peter
Skubic, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2006

preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 5. 2006

I P1 689/2005
Os-16517/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daši Sikošek, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo zastopa
pooblaščenka Tatjana Ban, zoper toženo
stranko Zlatka Kunčiča, neznanega prebivališča, nazadnje stanujočega Kopitarjeva
3, Maribor, zaradi plačila 1,914.837,20 SIT
s pp, dne 31. 5. 2006 sklenilo:
toženi stranki se v tej pravdni zadevi
postavi začasni zastopnik, odvetnik Gregor
Simončič, Trdinova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2006
I 2005/07063
Os-17565/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Lilijani Podlesnik, v izvršilni zadevi
upnika Porsche kredit in leasing Slo d.o.o.,
Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o.,
iz Ljubljane, zoper dolžnico Grbec Sabino,
Poklukarjeva ul. 12, Ljubljana, zaradi izterjave 1,079.033,35 SIT s pp, dne 5. 6. 2006
sklenilo:
dolžnici Grbec Sabini se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2006

Oklici dedičem
D 302/2003
Os-16249/06
Katarinčič Marija iz Pregare, Gračišče,
je dne 1. 11. 1939 umrla in ni zapustila
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 5. 2006
D 386/2005
Os-16984/06
Peciar Giovanna (Pečar Ivana), iz Trsta, je dne 13. 3. 1984 umrla in ni zapustil
oporoke.
Do dediščine ima pravico zapustničina
nečakinja Anna Maria Pecchiar.
Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedinji je postavljena za skrbnico Albina
Markežič, Vojkova 14/c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 6. 2006
D 171/2003
Os-16990/06
Čok Mihael od Antona iz Plavij 165, Škofije, je dne 31. 1. 1930 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 6. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 838/2006
Rg-15692/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Intermarket, d.o.o., mednarodni marketing, Portorož, Liminjanska 91,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1457/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 10. 5. 2006.
Družbenica Krajnc Snežica, stanujoča
Liminjanska 91, Lucija, Portorož, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe in
da družba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do tretjih, da družba ne zaposluje
delavcev in v zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da solidarno prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe do upnikov še v enem
letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje in terjatve družbe prenesejo na družbenico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
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Srg 01035/2006
Rg-17973/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Konto – finančno računovodske in druge storitve d.o.o., s sedežem
v Prestranku, na naslovu Matenja vas
6, vložna št. 1/01604/00, matična številka
5428459, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 22. 5. 2006.
Družbenik Vojeslav Lipovž, Matenja vas
6, Prestranek, izjava, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da v družbi ni zaposlenih
delavcev in iz tega razloga obveznosti do
delavcev ni, da za morebitne neporavnane obveznosti družbe prevzema obveznost
poplačila.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostala sredstva družbe izplačajo edinemu družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 6. 2006
Srg 950/2006
Rg-18357/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Orada, prevoz in prodaja rib,
d.o.o., Izola, Ob progi 8, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3017/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 16. 5. 2006.
Družbeniki Kukovec Karel, stanujoč Prežihova ulica 24, Lenart v Slovenskih goricah, Zelinšček Bernard, stanujoč v Izoli,
Ob progi 8 in Zelinšček Kazimir, stanujoč v
Izoli, Ob progi 8, izjavljajo, da so poplačane
vse obveznosti družbe in da družba nima
neporavnanih zapadlih obveznosti do tretjih,
da družba ne zaposluje delavcev in v zvezi
s tem nima neurejenih razmerij ter da solidarno prevzemajo obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe do
upnikov še v enem letu po objavi izbrisa
družbe iz sodnega registra.
Po izbrisu družbe iz sodnega registra se
preostalo premoženje in terjatve družbe prenesejo na družbenike sorazmerno njihovim
poslovnim deležem v kapitalu družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2006
Srg 938/2006
Rg-17417/06
Družba Oxson, podjetje za turizem, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem Pšenična polica 20, Cerklje, vpisana
na reg. vl. št. 1/05114/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Petrich Franc, Pšenična polica 20, 4207
Cerklje.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si-
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cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 6. 2006
Srg 05720/2006
Rg-16212/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Samaritana, Trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o., Domžale, Bišče 17a, ki jo zastopa notar Jože
Rožman iz Domžal, objavlja sklep:
Samaritana, Trgovina, proizvodnja,
storitve d.o.o., Domžale, Bišče 17a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Kokalj Helena, Bišče 17a,
Domžale, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2006
Srg 06525/2006
Rg-18028/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sijan Stavbarstvo in interieri, d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovino,
Ljubljana, Trnovski pristan 26, ki jo zastopa
notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2, objavlja sklep:
družba Sijan Stavbarstvo in interieri,
d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovino, Ljubljana,
Trnovski pristan, reg. št. vl. 1/13806/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnika z dne 1. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Szilagyi Janoš, Trnovski
pristan 26, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2006
Srg 194/2006
Rg-17974/06
Družba Josef Waltle, trgovina in posredovanje d.o.o., Poljana 1, Prevalje,
reg. št. vl. 1/9559-00, katere edini družbenik je Josef Waltle, po sklepu družbenika
z dne 7. 6. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Josef Waltle,
Kreuzstrasse 24, Schlins, Avstrija.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 6. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
INGRAD GRAMAT d.d., Medlog 7, Celje,
štampiljko kvadratne oblike, velikosti 47mm
x 18mm z napisom Ingrad GRAMAT d.d.
Celje, Medlog 7, številka 7. gnw-227624
Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z zaporedno številko
2, z napisom Mladinska knjiga v prvi vrsti
in v drugi vrsti TRGOVINA d.d., pod njo
napis naslova Slovenska 29, Ljubljana,
v tretji vrsti napis Papirnica in pod njo
napis naslova Kopitarjeva 2, Ljubljana.
Ob-19356/06

Priglasitvene liste preklicujejo
AC – SISTEMI d.o.o., Baragova
5, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
084366/3992/01-34/2004. gnc-227794

Potne listine preklicujejo
Baldani Nela, Štrekljeva ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00567607. gnh-227764
Bevc Robert, Hubadova ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. P00610995. gnc-227744
Brandt Neven, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, potni list, št. P00426550.
gnk-227736
Debeljak Nataša, Orehek 32, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000133906. gnv-227575
Donoši Fredi Franc, Prvomajska ulica 20,
Murska Sobota, potni list, št. P00001143,
izdala UE Murska Sobota. gny-227722
Fedran Darija, Gladomes 9, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P00133944.
gnq-227780
Gabor Ignac, Ihan, Lipova 3, Domžale,
potni list, št. P00091008. gns-227928
Godec Urška, Celovška cesta 287,
Ljubljana, potni list, št. P00692680.
gnq-227755
Hostnik Ksenja, Ponoviče 4/e, Litija,
potni list, št. P00391769. gnt-227927
Ivanov Danijela, Stara ulica 3, Murska
Sobota, potni list, št. P00971808, izdala UE
Murska Sobota. gnw-227724
Kobal Žiga, Smlednik 60/a, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. P00481469.
gni-227888
Kocuvan Frančišek, Hvaletinci 11,
Vitomarci, potni list, št. P00621345.
gnk-227786
Košić Senija, Reboljeva ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00280098. gnf-227716

Kozamernik Aljaž, Pod Supotom 3,
Notranje Gorice, potni list, št. P00692589.
gnh-227889
Križnik Nina Barbara, Dragomelj
151, Domžale, potni list, št. P00424412.
gno-227807
Lovšin Andrej, Na postajo 14,
Velike Lašče, potni list, št. P00322490.
gnt-227752
Malek Ronald, Koštabona 6/b, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00692766.
gnj-227637
Mandžuka Darja, Maistrova ulica
2, Brežice, potni list, št. P00210202.
gnt-227877
Osole Marijan, Rožna ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00555251. gnw-227749
Pegan Ilija, Regentova ulica 10, Ankaran
– Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000182311. gng-227640
Pegan Ilija, Regentova ulica 10, Ankaran
– Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000182311. gnd-227643
Petrič Smiljanska, Ekartova ulica 23/c,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P01148220. gnr-227654
Repanšek Zdenka, Medno 42/b,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00420386.
gnd-227718
Salajko Damir, Moste 19, Komenda,
potni list, št. P00967802. gnm-227884
Škoberne Jan, Šalek 66/a, Velenje, potni
list, št. P00506261. gnb-227695
Trilar Jure, Visoko 79/a, Visoko, potni list,
št. P00665011. gnw-227574
Vittori Miha, Idrijska ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00131298. gnr-227729
Zec Miloš, Poklukarjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. P00686470. gnb-227795
Zep Aleš, Paški Kozjak 60/a, Velenje,
potni list, št. P00214268. gnz-227696
Zgonc
Urška,
Slemenska
cesta
9/a, Sodražica, potni list, št. P00849685.
gnp-227556
Zuka Emine, Dečkova cesta 2, Celje,
potni list, št. P00451265. gne-227667
Zuka Hajdin, Pohorska ulica 2, Celje,
potni list, št. P00600024. gnb-227670

Osebne izkaznice preklicujejo
Avbelj Jan, Zoranina ulica 15, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001227161.
gnk-227811
Baldani Nela, Štrekljeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001290568.
gni-227763
Bartolec Slavko, Tržaška cesta 28,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001886183.
gni-227538
Belaj Justina, Breg 15, Celje, osebno
izkaznico, št. 001203284. gnw-227674
Benčina Marija Majda, Spodnje Tinsko
2, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000552854. gnh-227564
Benulič Vojteh, Pot pomorščakov 33,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000133805. gne-227842
Bertok Nevijo, Cepki 24, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001769665. gnf-227641
Bionda Urška, Resljeva cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001359752.
gnk-227761
Blatnik Matej, Gradišče nad Pijavo
Gorico 203/d, Škofljica, osebno izkaznico,
št. 001923307. gnp-227706
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Blaž Anica, Tomačevo 59, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000512309.
gnn-227733
Blažič Grega, Moste 49, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001094230.
gnf-227691
Božičević Živa, Stari trg 39, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001573604.
gnf-227566
Bračko Friderika, Vodole 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000323966.
gnv-227650
Bratuž Gregor, Ulica Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001082624. gnu-227876
Brezar Oliver, Brezje 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001744532.
gns-227553
Brežnik Aleš, Brezova 37, Celje, osebno
izkaznico, št. 001586136. gnt-227852
Briški Jasna, Trata XI/3, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001205865. gnv-227700
Brus Renata, Čardak 19, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001435381.
gnt-227727
Cebek Miran, Križ 44 a, Komenda, osebno
izkaznico, št. 000482039. gnu-227776
Cmrečnjak
Žan,
Ekartova
ulica
23/c, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001318734. gnp-227656
Colja Marija, Liminjanska cesta 87,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000958843. gnd-227843
Cuk Varga Doris, Lendavske gorice 203,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001245023. gng-227690
Časl Suzana, Prihova 47, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001180870. gni-227838
Česen Matija, Prešernova cesta 25,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000494228.
gnn-227808
Črnugelj Jožef, Grabrovec 3, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000528942.
gnh-227714
Čubej Vladimir, Rožna dolina, Cesta
X/18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000169004. gnm-227734
Čuk
Tomaž,
Ljubljanska
cesta
13/a, Trzin, osebno izkaznico, št. 000284993.
gnw-227799
Dečman Branka, Cesta Valentina
Orožna 11, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001050566. gnb-227520
Drobnič Urška, Sinja Gorica 38,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001867597.
gnz-227846
Drole Peter, Nahtigalova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001382398.
gnp-227731
Erjavec Saša, Ravna pot 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001916108.
gnk-227711
Fabijan Romana, Meniška vas 71, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001985473.
gnw-227549
Fekonja Luka, Maistrova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001803274.
gnn-227658
Fischer Simone, Brinje, Cesta I/47,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000408565.
gnq-227680
Fodor Denis, Renkovci 71, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001696480.
gni-227688
Frankovič Helena, Povšetova ulica 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000069243.
gnl-227710
Frelih Andreja, Grmičeva ulica 25,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001071128.
gnl-227685

Kogal Tadej, Zgornja Kapla 29, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001130177.
gny-227547
Kokalj Karolina, Na jasi 7, Bled, osebno
izkaznico, št. 001175043. gno-227782
Kopač Jožefa, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 14, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 000467855. gnr-227704
Kopinja Gojnik Nick Manuel, Tomšičeva
ulica 10, Lendava – Lendva, osebno
izkaznico, št. 001681414. gnh-227689
Korelc
Ines,
Mengeška
cesta
21/a, Trzin, osebno izkaznico, št. 001217318.
gnj-227812
Kores Danica, Razvanje, Pivolska
ulica 12, Maribor, osebno izkaznico, št.
000433696. gnk-227661
Košenina Peter, Zgornja Kungota
14/p, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 000553862. gnm-227859
Kovič Jana, Zalog pod Sv. Trojico 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001382372.
gnl-227810
Kovič Miloš, Jesenje 5, Kresnice, osebno
izkaznico, št. 000197546. gnz-227771
Kovšca
Silvester,
Idrijska
cesta
18/c, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000903680. gnb-227545
Krajcar Vladimir, Chenghujska cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001945635.
gni-227713
Krajnc Denis, Zavrč 3, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 001879655. gnl-227535
Kregar Anton, Dobrunjska cesta 30/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000428950. gnl-227760
Kristan Jožefa, Cesta Kozjanskega
odreda 56, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001047962. gnc-227694
Krivorotov Roman, Noveljska pot 8,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001123547.
gnv-227775
Križe Majda, Ulica Slavka Gruma
50, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000195053. gnu-227551
Krsnik Josip, Šolska ulica 12, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001081197.
gnr-227779
Kržišnik Cvetka, Kamna Gorica 73,
Kamna Gorica, osebno izkaznico, št.
001194290. gns-227678
Kuhelj Frančiška, Pod hribom, Cesta
II/28, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000587285. gnp-227681
Kulaš Leo, Vodopivčeva ulica 24,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000052476. gne-227642
Kupec Pavel, Harje 20, Laško, osebno
izkaznico, št. 001238919. gnj-227762
Kurnik Anže, Hotemaže 82, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000132019. gnx-227573
Lapajne Rafael, Podbrdo 6 b, Podbrdo,
osebno
izkaznico,
št.
000265440.
gne-227717
Lavrič Tina, Dragomer, V Loki 19,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000435934.
gnv-227850
Ljubič Simon, Strtenik 13, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000206625.
gnd-227568
Lumpert Janez, Velike Brusnice 29,
Brusnice, osebno izkaznico, št. 000914673.
gnt-227552
Maček Ana, Kamna Gorica 26/a, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000482753.
gnu-227676
Maček Jože, Jerančičeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000135307.
gns-227728

Fujan Martina, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001595861.
gno-227757
Gavez Tončka, Zavrč 3, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 000717297. gnm-227534
Geoheli Maša, Aškerčeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001888194.
gnx-227673
Geoheli Nika, Aškerčeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001336481.
gny-227672
Gobec Tjaša, Cesta Valentina Orožna 11,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001050562.
gnc-227519
Gorjan Branko, Vrhovčeva cesta 35,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000256117. gng-227540
Grace Mirko, Zgornji Slemen 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000486699.
gnb-227645
Habuš Robert, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001322252.
gni-227738
Hadžić Husein, Jurčičeva ulica 4,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000660050.
gns-227578
Hrastnik Marija, Majeričeva ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000032241.
gnl-227660
Hrženjak Luka, Obrtniška ulica 15, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001536536.
gng-227840
Ilc Jože, Goriča vas 11, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001010122. gnp-227881
Jager Mira, Hrenova ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001852477.
gnh-227739
Jelenčič Povalej Mateja, Gradišče 99,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001040945.
gnd-227943
Jeličić Irena, Vetrinska ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001775119.
gno-227657
Jesenovec
Matej,
Stahovica
8,
Stahovica, osebno izkaznico, št. 001248802.
gns-227778
Jugović Sredoje, Jagodje 13, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000647810.
gnt-227702
Jurkas Marija, Na peči 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000385279.
gnu-227751
Juvan Urška, Spodnji Razbor 4, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000953277.
gni-227692
Kamin Sabina, Cesta na Gradec 2,
Mirna, osebno izkaznico, št. 000372173.
gnc-227769
Karlović Ana, Vrečkova ulica 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001865132.
gnz-227571
Kavčič Aleksander, Cesta v Podboršt 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481243.
gnv-227725
Kavčič Davorin, Šmartno 90/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001395065.
gnx-227873
Kelhar Olga, Bojsno 44, Globoko, osebno
izkaznico, št. 000135973. gnt-227777
Kemperle Anita, Kersnikova cesta 13,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001844977.
gnd-227697
Klančnik Agnes, Šaranovičeva ulica 6/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000462397.
gnz-227671
Kodrič Karol, Spodnje Škofije 215,
Škofije, osebno izkaznico, št. 001680607.
gnm-227638
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Marič Marija, Gajska ulica 5, Odranci,
osebno
izkaznico,
št.
000550699.
gnh-227864
Markovič Mihael, Tenetiše 24, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
001856979.
gnj-227737
Marković Ines, Knezova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001885394.
gnx-227748
Mataln Leon, Cankarjeva ulica 6,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000586004.
gnt-227677
Merc Merklin Marija, Besednjakova ulica
1, Maribor, osebno izkaznico, št. 000526505.
gnt-227652
Mihelčič Marija, Derčeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000055135.
gnz-227746
Mlinar Jurij, Vodnikova ulica 16,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000055527.
gne-227567
Možina Terezija, Novo Polje, Cesta
XXI/4A, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 001039786. gnm-227709
Mrdavšič Zana, Rudarjevo 7, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001723632.
gnj-227712
Mušič Boris, Dragovanja vas 3,
Dragatuš, osebno izkaznico, št. 000499735.
gnq-227730
Nanut Kaja, Britof 154, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001121669. gnb-227570
Nose Franc, Gorazdova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000550600.
gny-227747
Novak Antun, Vrečkova ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000112538.
gny-227572
Ostanek Nevenka, Kotredež 30, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001362474.
gnm-227684
Ošep Natalija, Podolševa 7, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001445876.
gnh-227839
Ovnič Valentina, Na produ 49, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001180508.
gnj-227862
Pance Aleš, Savska cesta 5, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000028202.
gno-227682
Pavalec Marija, Zgornji Žerjavci 16,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000621091. gnd-227818
Pavlič Dejan, Pot na Polane 6,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000208354.
gnh-227539
Pavlin
Ivan,
Gregorčičeva
ulica
14/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002007666. gny-227872
Pavšek Pavla, Kotredež 30, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000845980.
gnn-227683
Perlič Žiberna, Doklnja Košana 102,
Košana, osebno izkaznico, št. 001077213.
gnu-227576
Petek Samo, Ulica borcev 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000199105.
gnw-227649
Petrič Smiljanska, Ekartova ulica
23/c, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001318670. gnq-227655
Pinčič Boris, Trstenjakova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001408404.
gnm-227659
Plazar Branko, Turje 73, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 001078331. gnx-227698
Poberaj Robert, Topniška ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001091722.
gnj-227887
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114, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001160399. gnr-227829
Poljanšek Marija, Oprešnikova ulica 80,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000780118.
gnc-227569
Potokar Bernarda, Vrh nad Želimljami 33,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000104765.
gnn-227758
Pretnar Franc, Rečiška cesta 17,
Bled, osebno izkaznico, št. 000329379.
gnz-227546
Prinčič Nives, Ulica talcev 6, Deskle,
osebno
izkaznico,
št.
001670611.
gno-227707
Prosen Andrej, Cesta Dolomitskega
odreda 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001243668. gnb-227720
Prosenjak Klavdija, Vorančev trg 3,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001442654. gng-227565
Rajzman Suzana, Srebotje 33, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000723930. gnu-227826
Rakovec Ana, Celovška cesta 99/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001925597.
gne-227742
Rakuša Zvonko, Sejanci 18, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001433031.
gnp-227631
Ramšak Miran, Zabukovica 125,
Griže, osebno izkaznico, št. 000992523.
gng-227765
Razdevšek Pučko Cveta, Klemenova
ulica 148, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000340337. gnn-227708
Rijavec Gregor, Črniče 54, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001082584.
gnb-227870
Roškar Darko, Dornava 141, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
001497642.
gnj-227687
Rotar Vida, Ravnikova ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000199574.
gnv-227750
Rozman Janez, Pirčeva ulica 22,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001075608.
gnd-227743
Rupar Bojan, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001013256.
gnk-227686
RupnikFranc, Žibrše 13, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001451950. gnw-227699
Semprimožnik Špela, Srednje Jarše,
Volfova ulica 8, Domžale, osebno izkaznico,
št. 000936383. gnm-227809
Sever Drago, Ulica prvoborcev 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000421790.
gnu-227726
Sluga Tadej, Sattnerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000979182.
gng-227740
Smolej Tina, Dobriša vas 57, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001392246.
gnf-227766
Sotlar Ajda Kristina, Preserje 54/b,
Preserje, osebno izkaznico, št. 001683117.
gns-227653
Stanonik Matjaž, Suška cesta 9, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001116872.
gnq-227830
Sterle Anton, Linhartova cesta 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001648334.
gng-227715
Strah Anica, Zavrstnik 31, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 000534667.
gnx-227773
Stroj Bojana Mojca, Sončna pot 30,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000005448. gnf-227841

Šajnovič
Bojan,
Kanižarica
82,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001733661.
gno-227732
Šalamon
Ljudmila,
Orehovo
22,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000124028.
gns-227878
Šantel Jasna, Teslova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001894047.
gnh-227814
Šarkezi Jože, Gornji Črnci 23, Cankova,
osebno
izkaznico,
št.
001851020.
gnc-227719
Šega Oskar, Herbesteinova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001323445.
gnx-227723
Šivic Jernej, Rakitna 11, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001369275. gng-227890
Šivic Silvana, Šempšas 70, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
000714798.
gnv-227875
Špacapan Tine, Ozeljan 27, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001422416.
gnw-227874
Štampar Marija, Župančičeva ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000096746.
gnz-227646
Štarkel Janja, Šentjanž nad Štorami 25,
Štore, osebno izkaznico, št. 000419152.
gnf-227666
Šter Slavko, Predoslje 20, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001497866. gnu-227851
Štifanić Marija, Tartinijeva ulica 6, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000802512.
gns-227703
Šubic Ajlan, Ižanska cesta 189,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000742197.
gnz-227721
Tekavec Branko, Cesta v Zgornji log 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001032126.
gnb-227745
Trdan Rok, Sušje 3, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001608062. gnq-227880
Trobevšek Anton, Bistričica 26/e,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000559731.
gne-227867
Trupej
Sandi,
Kostrivnica
16/a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001569313.
gnd-227693
Trupković Vesna, Pot na Visoko 14,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000603575. gnh-227664
Udovč Klara, Verdun 11/c, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001603754.
gns-227528
Vavken Neža, Krtina 7, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001785852. gnb-227770
Veber Werner, Kmetijska ulica 3/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001777521.
gnu-227651
Verlak Janez, Stojnci 8/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001600796. gnp-227531
Videčnik Zorman Jerneja, Gasparijeva
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001108526. gnm-227759
Vrhovnik Miran, Sv.Danijel 21, Trbonje,
osebno
izkaznico,
št.
000382296.
gne-227767
Vukašinović
Srečko,
Zvezda
5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000224460.
gnp-227756
Zemljič
Viljem,
Zgornji
Duplek
52/bz, Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 000185310. gnr-227579
Zrnec Janez, Veliki Lipoglav 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001740490.
gnl-227735
Zupanc Marija, Srednja vas v Bohinju 23,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico, št.
001275956. gng-227815
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Žavcer Blaž, Formin 35/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001681298. gno-227532
Žavcer Simona, Formin 35/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000425177. gnn-227533
Žele Filip, Pot pomorščakov 22,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001570772. gnc-227844
Žerjav Neven, Podkoren 32, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001147478.
gne-227817
Živec Sašo, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000004501.
gnr-227754
Žnidaršič Majda, Rimska ulica 25, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001495706.
gns-227753
Žnuderl Marija, Zagajškova ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 001068790.
gnc-227669
Žontar Janez, Virmaše 66, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000288298.
gns-227828

št. S 001749537, reg. št. 223961, izdala UE
Ljubljana. gnp-227581
Godec Urška, Celovška cesta 287,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001871655, reg. št. 192605, izdala UE
Ljubljana. gnz-227596
Gorjan Branko, Vrhovčeva cesta 35,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 001813667, reg. št. 15093,
izdala UE Vrhnika. gnf-227541
Grčar Milena, Kidričeva cesta 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001672599, reg. št. 57735, izdala UE
Kranj. gnr-227879
Grošelj Marko, Selo 34, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000519258, izdala UE Škofja Loka.
gnk-227561
Gucić Veronika, Notranjskla cesta 38,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001344486, izdala UE Cerknica.
gnx-227848
Habuš Robert, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003020400, reg. št. 279782, izdala UE
Ljubljana. gnz-227921
Hadžić Husein, Jurčičeva ulica 4,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000350540, izdala UE Postojna.
gnt-227577
Hanuna Vael, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002087218, reg. št. 198859, izdala UE
Ljubljana. gne-227917
Hasanagić David, Cahova ulica 14,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000045442, izdala UE
Koper. gno-227632
Hibić Nalbedin, Ukmarjeva ulica 22,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000045670, izdala UE Izola.
gnw-227524
Horvat Darjan, Nova pot 42, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002232162, reg. št. 277227, izdala UE
Ljubljana. gnj-227587
Hozjan Vladimir, Antoličičeva ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S 002050473, reg. št.
10394, izdala UE Ljutomer. gnr-227854
Hrastar Irena, Šegova ulica 120, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001978915, izdala UE Novo mesto.
gnv-227550
Hribar Alenčica, Smrekarjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001760837, reg. št. 188052, izdala UE
Ljubljana. gnk-227911
Jamnišek Adica, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613278, reg. št. 70482, izdala UE
Ljubljana. gnu-227626
Jejčič Martina, Bukovica 67, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002166965, izdala UE Nova Gorica.
gnw-227824
Joras Maja, Goriška ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003005941, izdala UE Maribor.
gnn-227858
Jurčević Darko, Vrstna ulica 11, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001340691, reg. št. 230112, izdala UE
Ljubljana. gno-227907
Kajnih Jure, Ulica Janka Mlakarja 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001936531, reg. št.
116757, izdala UE Maribor. gnq-227855

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Agović Ismet, Polakova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1718451, reg. št. 186733, izdala UE
Ljubljana. gnr-227554
Arčan Matjaž, Dobrna 64, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001797601, reg. št. 188332, izdala UE
Celje. gnn-227833
Barle Primož, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001138622, reg. št. 215440, izdala UE
Ljubljana. gnu-227901
Benić Mladen, Ulica Vena Pilona 5,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SI 000023752, izdala UE
Koper. gnl-227635
Bisako Anja, Dobrava 7, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1882150,
reg. št. 12048, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnd-227868
Blatnik Matej, Gradišče nad Pijavo
Gorico 203/d, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002221761, reg. št. 214807,
izdala UE Ljubljana. gnq-227705
Blaž Anica, Tomačevo 59, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000217533, reg. št. 8013, izdala UE
Ljubljana. gni-227913
Bobovnik Danijel, Spodnja Vižinga
48, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,F,G,H, št. S 1485329,
reg. št. 3469, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnc-227869
Borjanić Danijel, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001825827, reg. št. 263264, izdala UE
Ljubljana. gnv-227600
Bratina Ilić Mojca, Predmeja 57,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1785541, reg. št. 10448, izdala UE
Ajdovščina. gnc-227544
Bratuž Gregor, Ulica Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 002207478, izdala UE Nova
Gorica. gnz-227821
Bubnič Tina, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001775901, reg. št. 259027, izdala UE
Ljubljana. gnw-227924
Bučalina
Goran,
D.
Maksimović
bb, Ljubovija, vozniško dovoljenje, kat.

B,BE,C,CE,G,H, št. S 003042871, reg. št.
280612, izdala UE Ljubljana. gny-227922
Capek Aleksander, Ptujska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001761887, reg. št. 258856, izdala UE
Ljubljana. gnx-227923
Casar Pavel, Pot k savi 3/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001616857, reg. št. 9434, izdala UE
Ljubljana. gnv-227925
Centrih Aleksander, Partizanska cesta
41/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001735198, izdala
UE Velenje. gnp-227831
Centrih Mojca, Cesta v Rožno dolino
18/f, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000841800, reg. št. 146288,
izdala UE Ljubljana. gnc-227594
Copot Tonček, Žepovci 112, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001997071, reg. št. 16055, izdala UE
Gornja Radgona. gnt-227527
Čas Matjaž, Spodnje Kraše 15, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001681334, izdala UE Mozirje. gnj-227837
Časl Suzana, Prihova 46, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001575660, izdala UE Mozirje. gnk-227836
Čebašek Marko, Prebačevo 62, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001254196, reg. št. 31938 – duplikat I.,
izdala UE Kranj. gnq-227555
Čeglaj Uroš, Kermaunerjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002090323, reg. št. 268359, izdala UE
Ljubljana. gnr-227604
Čič Rok, Sketova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001965479, reg. št. 265418, izdala UE
Ljubljana. gnv-227900
Čubej Vladimir, Rožna dolina, Cesta
X/18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001718971, reg. št. 255589,
izdala UE Ljubljana. gnq-227605
Debeljak Jože, Dolenja vas 51,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001259974, izdala
UE Škofja Loka. gnv-227675
Dolenc
Stanislav,
Praprotno
14,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001782147,
izdala UE Škofja Loka. gni-227563
Dolšina Jože, Lanišče 16, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002140048, reg. št. 271421, izdala UE
Ljubljana. gnf-227916
Drole Peter, Nahtigalova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002089216, reg. št. 56349, izdala UE
Ljubljana. gnm-227909
Eferl Peter, Kozjak nad Pesnico 30,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001639305, izdala UE
Pesnica. gnt-227827
Fedek Boris, Ljubljanska cesta 1,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2225897, reg. št. 14922, izdala UE
Kočevje. gnn-227558
Ferjan Andrej, Porentova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001791892, reg. št. 34962, izdala UE
Ljubljana. gnd-227593
Frančeškin Vanesa, Ulica Gradnikove
brigade 47, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001305611,
izdala UE Nova Gorica. gnc-227819
Fujan Martina, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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Kalčič Majda, Zelena pot 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001136622, reg. št. 64252, izdala UE
Ljubljana. gnt-227902
Kaučič Aljaž, Pod topoli 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001945588, reg. št. 265095, izdala UE
Ljubljana. gnh-227914
Klemen Viktor Stane, Miklošičeva cesta
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001105661, reg. št.
21414, izdala UE Ljubljana. gnh-227589
Klobučar Matic, Plešivo 2/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003045687, izdala UE Nova Gorica.
gnq-227530
Knep Gregor, Jarška cesta 63,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001801605, reg. št. 26877, izdala UE
Domžale. gni-227613
Kobal Darinka, Deskle, Gregorčičeva
ulica 42, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001816183, izdala UE Nova
Gorica. gny-227822
Koceli Lidija, Partizanska 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903739,
izdala UE Žalec. gns-227803
Kolar Mojca, Nova Cerkev 91, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2160859, reg. št. 47122, izdala UE Celje.
gno-227582
Konda Lilijana, Črtomirova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001822024, reg. št. 92156, izdala UE
Ljubljana. gnb-227920
Koren Aljoša, Čentur 14, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001676250, reg. št. 30132, izdala UE
Koper. gnc-227644
Korošec Sandra, Čopova ulica 16,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001896718, izdala UE Murska
Sobota. gng-227865
Kos Mateja, Praprotnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000296680, reg. št. 172008, izdala UE
Ljubljana. gnz-227896
Košar Aleš, Hrastje – Mota 8/c, Gornja
Radgona,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001606786, reg.
št. 9893, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-227526
Krajcar Vladimir, Chengdujska cesta
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,BGH, št. S 003042607, reg. št. 164688,
izdala UE Ljubljana. gnp-227906
Kraner Dejan, Goriška ulica 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001443662, reg. št. 118307, izdala UE
Maribor. gnp-227856
Kregar Anton, Dobrunjska cesta 30/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001708991, reg. št. 69793, izdala UE
Ljubljana. gnx-227598
Krempl Niko, Ulica Ele Kristl 10, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001275853, izdala UE Lenart.
gnu-227701
Kržišnik Turšič Lucija, Kumarjeva ulica
1, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000018875, izdala UE
Koper. gnk-227636
Kuhar Matej, Črneča vas 33, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17318, izdala UE Krško. gny-227522
Lah Lovro, Ljubljanska cesta 54, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001956796, reg. št. 51923, izdala UE Celje.
gnl-227835
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Levstek Jože, Prvomajska cesta 14,
Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000198794, izdala UE Ribnica.
gnf-227741
Ličer Bibiana, Trg Golobarskih žrtev 25,
Bovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1842532, izdala UE Tolmin. gnl-227860
Lipnik Martin, Jelovškova ulica 2/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 002033549, reg. št. 172448, izdala UE
Ljubljana. gnd-227893
Maček Ana, Kamna gorica 26/a, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1879338, reg. št. 16238. gne-227617
Maček Jože, Jerančičeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000261887, reg. št. 569, izdala UE
Ljubljana. gnq-227905
Maraž Jana, Bevkova ulica 4,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1646648, izdala UE Nova Gorica.
gnd-227768
Marinc Jure, Majaronova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002144817, reg. št. 182905, izdala UE
Ljubljana. gnw-227899
Marinč Jernej, Nova sela 23, Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1301843, reg. št. 11329, izdala UE Kočevje.
gno-227557
Marolt Luka, Srednje Gameljne 11,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002147158, reg. št. 269710,
izdala UE Ljubljana. gnm-227584
Martinčič Danijela, Dolenja vas 72,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000471092, izdala UE Cerknica.
gnw-227849
Mevlja Turk Branka, Gojače 44,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2164864, izdala UE Ajdovščina.
gnr-227929
Miklavčič Karol, Gorenja Brezovica
20, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000423069, izdala UE Novo
mesto. gny-227772
Mlinar Jurij, Vodnikova ulica 16,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001202370, reg. št. 13253, izdala UE
Slovenske Konjice. gnr-227529
Močnik Ksenja, Zariška ulica 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001460615, reg. št. 53567, izdala UE Kranj.
gnk-227586
Močnik Rok, Nova Cerkev 9, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001536022, reg. št. 49129, izdala UE Celje.
gnm-227834
Modic Jernej, Primšarjeva ulica 13,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001427246, reg. št. 11271, izdala UE
Cerknica. gnn-227783
Molan Peter, Zdole 43, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 13108, izdala
UE Krško. gnz-227521
Mrak Barbara, Polanškova ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001502248, reg. št. 148428, izdala UE
Ljubljana. gne-227892
Mrak Janez, Tržaška cesta 80,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001310721, izdala UE Logatec.
gnp-227781
Nedić Godina Anja, Beblerjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001866122, reg. št. 231128, izdala UE
Ljubljana. gni-227588

Novak Andreja, Stara Vrhnika 155,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001845381, reg. št. 3467, izdala UE
Vrhnika. gnk-227536
Oblonšek Cvetka, Bohova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000914928, reg. št. 103837, izdala UE
Maribor. gno-227857
Omerzel Ljudmila, Podgorje pri Pišecah
32/b, Pišece, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 308783, reg. št. 7939, izdala
UE Brežice. gnm-227559
Ota Peter, Kolodvorska cesta 22/a,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001325288, reg. št. 15042, izdala UE
Postojna. gnu-227601
Ovnič Valentina, Na produ 49, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. A – 25kW BGH,
št. S 00173809, reg. št. 16335, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnk-227861
Pane Zdenka, Frankovo naselje 43,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1747006, reg. št. 28914. gnd-227618
Pašagić Senad, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001992008, reg. št. 158967, izdala UE
Ljubljana. gnr-227904
Pavlič Dejan, Dragomer, Pot na Polane
6, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001359828, reg. št. 14906, izdala UE
Vrhnika. gne-227542
Pavlin
Ivan,
Gregorčičeva
ulica
14/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001836708, izdala UE Nova
Gorica. gnv-227825
Peternelj Primož, Idrijska cesta 2,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001078294, izdala UE Škofja Loka.
gnl-227560
Petric Lidija, Rožanec 11, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001742115, reg. št. 12608, izdala UE
Črnomelj. gnc-227894
Petrič Jože, Dolenjska cesta 403,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 002233944,
izdala UE Ljubljana. gns-227603
Petrović Goran, Bistriška ulica 3,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001991534, reg. št.
247340, izdala UE Ljubljana. gnf-227891
Pivk Silvo, Jamova cesta 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000646414, reg. št. 126250, izdala UE
Ljubljana. gnb-227595
Poberaj Robert, Topniška ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934844, reg. št. 130106, izdala UE
Ljubljana. gnl-227885
Potokar Bernarda, Vrh nad Želimljami
33, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002233094, reg. št. 260178, izdala UE
Ljubljana. gny-227597
Primožič Tine, Vrhovci, Cesta V/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002220285, reg. št. 275242, izdala UE
Ljubljana. gnb-227895
Prosen Andrej, Cesta Dolomitskega
odreda 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 001920177, reg. št.
129454, izdala UE Ljubljana. gnd-227918
Pukšič Irena, Nova vas pri Markovcih 93,
Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 788336, izdala UE Ptuj. gni-227788
Pušnik Alojz, Šolska ulica 18, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003007095, reg. št. 10961, izdala UE
Ruše. gnq-227580
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Repič Stanislav, Gimnazijska ulica,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, št. SB
032019, izdan na Slovaškem v Bratislavi.
gng-227665
Robar Simon, Zagorica 9, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001868736,
reg. št. 264197, izdala UE Ljubljana.
gng-227915
Rojc Regina, Budihni 3, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000330423, izdala UE Nova Gorica.
gnb-227820
Rotar Vida, Ravnikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001341208, reg. št. 15053, izdala UE
Ljubljana. gnp-227606
Rozman Janez, Pirčeva ulica 22,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001795211, reg. št. 250285, izdala UE
Ljubljana. gny-227897
Rozman Sebastjan, Adamičeva cesta 24,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1396434, reg. št. 13353, izdala UE
Grosuplje. gnf-227941
Rupar Bojan, Ulica Rudija Papeža
34, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001561125,
reg. št. 47136 – duplikat, izdala UE Kranj.
gno-227607
Rupnik Franc, Žibrše 13, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001752518, reg. št. 3310, izdala UE
Logatec. gnd-227543
Simšič Jože, Ulica Pohorskega bataljona
85/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001825995, reg. št. 6654, izdala
UE Ljubljana. gnx-227898
Skočir Ivan, Na Livadi 3, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2004842, izdala UE Vrhnika. gnj-227537
Slosar Anže, Jenkova ulica 11, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000069836, reg. št. 27142, izdala UE
Koper. gnw-227599
Sluga Dejan, Ob Ljubljanici 18/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002143319, reg. št. 276583, izdala UE
Ljubljana. gnn-227583
Sluga Tadej, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000014870, reg. št. 160699, izdala UE
Ljubljana. gnn-227908
Srpčič Stanislav, Cesta na Brdo 154,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002091207, reg. št. 18093, izdala UE
Ljubljana. gnf-227516
Stanonik Matjaž, Suška cesta 9,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001652108, izdala
UE Škofja Loka. gnj-227562
Strnad Tomaž, Podgora 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1522833, reg. št. 20656, izdala UE
Grosuplje. gnr-227679
Suhadolnik Kristina, Rimska cesta
81, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2128378, izdala
UE Žalec. gny-227797
Šadl Erih, Črešnjevci 14/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000387293, reg. št. 9881, izdala UE
Gornja Radgona. gnv-227525
Šega Oskar, Herbesteinova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 002184635, reg. št. 42681, izdala UE
Domžale. gnj-227912
Šibić Tatjana, Celovška cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 001617290, reg. št. 47326, izdala UE
Ljubljana. gng-227590
Šivic Silvana, Šempas 70, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000254136, reg. št. 3277, izdala UE Nova
Gorica. gnf-227591
Škraba Dušan, Ulica Milke Kerinove 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002147469, reg. št. 181787, izdala UE
Ljubljana. gnc-227919
Šmid Mateja, Radizel, Ulica Milke Volk
16, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001239993, reg. št. 114199,
izdala UE Ljubljana. gnk-227886
Šmitran Dragica, Bertoki, Ulica ob
spomeniku 14, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000069087,
izdala UE Koper. gnn-227633
Špacapan Tine, Ozeljan 27, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1836963, izdala UE Nova Gorica.
gnx-227823
Šuštar Samo, Sela pri Kamniku 1/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001765016, reg. št. 24710, izdala UE
Kamnik. gnm-227813
Trdan Rok, Sušje 3, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001670168,
izdala UE Ribnica. gno-227882
Udovič Marko, Unec 66, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001008133,
izdala UE Cerknica. gny-227847
Urigelj Marko, Gradac 53, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002123837, reg. št. 2233, izdala UE Metlika.
gnx-227523
Urukalo Irena, Efenkova ulica 32,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001786839, izdala UE Celje. gno-227832
Vehar Simona, Veliki Gaber 62, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001556279, reg. št. 10585, izdala UE
Trebnje. gnj-227787
Verbajs Branko, Maistrova ulica 1,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002175376, reg. št. 14917, izdala UE Litija.
gnf-227866
Vrecl Rolando, Meljski Dol 41/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001177139, reg. št. 83004, izdala UE
Maribor. gnw-227853
Vukovič Darko, Kidričeva ulica 1, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000034304, izdala UE Lenart.
gng-227940
Zai Pia, Kumrovška ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002135439, reg. št. 267043, izdala UE
Ljubljana. gnl-227585
Zajc Boris, Ob studencu 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000413070, reg. št. 27148, izdala UE
Ljubljana. gns-227903
Zidarič Janko, Mašerova ulica 7, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 16852, reg. št. 10529, izdala UE Piran.
gnb-227845
Zorko Franc, Harje 3/f, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001316971,
izdala UE Laško. gnz-227871
Žandar Simon, Ulica Gubčeve brigade
94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003019247, reg. št. 211031, izdala UE
Ljubljana. gnl-227910
Živec Sašo, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001489636, reg. št. 184235, izdala UE
Ljubljana. gnt-227602
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Zavarovalne police preklicujejo
Drobnak Robert, Rimska ploščad 16,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 4404990989,
izdala zavarovalnica Triglav. m-675
Fortuna Ana, Zagoriva pri Velikem
Gabru 53, Veliki Gaber, zavarovalno polico,
št. 904192, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnb-227620
Križe Majda, Slavka Gruma 50, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 403314.
gnf-227616
Majhen Jelka, Spuhlja 118, Ptuj,
zavarovalno polico, št. PV-2, št. 00036163,
SE-ŽI-95, št. 00010784, SE-ŽI-95, št.
00010787, STANB/03, št. 00033710,
STANB/03, št. 00033711 in STANB/03, št.
00033712, izdala zavarovalnica Adraitic
Slovenica. gni-227513
Ojsteršek Zorka, Jenkova 33, Velenje,
zavarovalno polico, št. 40-399859, izdala
zavarovalnica Tilia. gnc-227619
Repovš Žiga, Tržaška cesta 283,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
06101112007, izdala zavarovalnica Adraitic
Slovenica. gng-227615
Šacer Jernej, Placerovci 15, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. zelena karta, št.
1150023, 1158758, 1158759, 1158760 in
1176513. gne-227517
Žarčić Sanja, Ul. Slavka Gruma 14, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 00101839697,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-227499
Žibok Albina, Regentova 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. 355459, izdala
zavarovalnica Tilia. m-676

Spričevala preklicujejo
Abazov Ferdi, Triglavska 40, Ljubljana,
spričevalo od 6 do 8. razreda OŠ Cene
Štupar v Ljubljani. gnk-227611
Abazov Sinan, Triglavska 40, Ljubljana,
spričevalo od 6 do 8. razreda OŠ Cene
Štupar v Ljubljani. gnl-227610
Bahun Lara, Cesta pod Slivnico 23,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. in 2. letnika Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2004, 2005 in 2006. gnv-227800
Bele Martin, Dobrina 4, Žetale, spričevalo
o končani OŠ Žetale, izdano leta 2005.
m-671
Bešter Katja, Poljšica pri Podnartu 13,
Podnart, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
– smer fotografija, izdano leta 1998.
gnx-227548
Bogovič Tadej, Cesta 4. julija 60, Krško,
spričevalo o končani OŠ Jurij Dalmatin
Krško, izdano leta 2004. gnn-227608
Bororvnik Uroš, Legenska cesta 67,
Slovenj Gradec, spričevalo o končani
OŠ Slovenj Gradec, izdano leta 1980.
gnv-227500
Budinek Urban, Mošnje 13, Radovljica,
obvestilo o uspehu Srednje ekonomske in
turistične šole v Radovljici, izdano leta 1996.
gnt-227806
Dobraš Denis, Vodnikova 96/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Upravno administartivne
šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnq-227630
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Dolenc Jan, Šentrupert 25, Šentrupert,
spričevalo o končani OŠ dr. Pavla Lunačka,
izdano leta 2005. gnn-227508
Glasenčnik Andreja, Skorno 5, Šmartno
ob Paki, spričevalo 2. letnika srednje frizerske
šole v Celju, izdano leta 1991, izdano na
ime Kočevar Andreja. gnu-227801
Hadžiahmetović Mirsada, Knafljev trg 4,
Ribnica, spričevalo 8. razreda OŠ Franceta
Prešerna Ribnica, izdano leta 1996, izdano
na ime Seferović Mirsada. gnn-227883
Istenič Dušanka, Vrhovo 31, Radeče,
spričevalo 4. letnika Srednje glasbene in
baletne šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnr-227504
Kamenič Slavko, Zabretova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide
Pregarc v Ljubljani. gnm-227509
Kašovic Zdenka, Stantetova 10, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Juga Polak, izdano leta
2002. m-672
Kelemina Marija, Blanca 48, Blanca,
diplomo Visoke ekonomsko komercialne
šole v Mariboru, izdana leta 1982, na ime
Mirt Marija. gnm-227609
Merc Zvonko, K jezeru 3, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Kmetijske šole Ptuj –
kmetijski tehnik, izdano leta 1997. m-673
Mirtić Antonina, Klavčičeva ulica 8,
Kamnik, indeks, št. 22018, izdal Zavod IRC
v Ljubljani. gnw-227774
Muha Miriam, Brodarjeva 3, Celje,
maturitetno spričevalo Splošne in strokovne
gimnazije Celje, izdano leta 2004.
gnv-227804
Muha Miriam, Brodarjeva 3, Celje,
obvestilo o uspehu pri maturi Splošne in
strokovne gimnazije Celje, izdano leta 2004.
gnu-227805
Novšak Tadeja, Mrtovec 8/b, Boštanj,
spričevalo 2. letnika Vrtnarske šole v Celju,
izdano leta 2005. gnk-227511
Olovec Vili, Kolodvorska 4/a, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
trgovske šole v Brežicah, izdano leta 2004.
gny-227497
Osana Andrej, Hrvatini 210/b, Ankaran
– Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
IKŠ Koper, izdano leta 1960. gnt-227802
Petrič Klavdija, Planina 113, Planina,
spričevalo 1. in 2. letnika SUAŠ v Ljubljani,
izdano leta 2004 in 2005. gnp-227785
Povhe Barbara, Gubčeva 12, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje šole za strojništvo
v Ljubljani – finomehanična smer – optik.
gnd-227793
Prodan
Nevenka,
Kolomban
43/c, Ankaran – Ankarano, spričevalo o
zaključnem izpitu CDI Univerzum Ljubljana,
izdano leta 1982. gnq-227505
Rejec Simon, Tomšičeva 50, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor – pek, izdano
leta 1998. m-670
Rotner Rajko, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnh-227614
Ruparčič Miha, Resljeva 44, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani – duplikat. gnj-227662
Saksida Ana, Trubarjeva 12, Maribor,
indeks, št. 51040197, izdala Fakulteta za
kmetijstvo Maribor. m-678
Salobir Frančiška, Škarnice 19, Dobje
pri Planini, spričevalo o zaključnem izpitu
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Šolskega centra Boris Kidrič v Celju, izdano
leta 1983. gnx-227498
Svetičič Valter, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za računalništvo Vič, izdano leta 1985
in 1986. gnj-227512
Šmrgut Robert, Orehovica 17, Zagorje
ob Savi, spričevalo o končani OŠ Ivana
Kavčiča Izlake. gng-227515
Špacapan Igor, Jakhlova cesta 13,
Šmarje-SAP, indeks, št. 26201187, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gny-227647
Špes Mitja, Kovaška cesta 61, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 3. letnika III gimnazije
Maribor, izdano leta 2003. m-679
Vogrinčič Matej, Močna 51, Pernica,
indeks, št. 29016626, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-674
Vovk Tjaša, Zagrad 142, Celje, indeks,
št. 32050370, izdala Naravoslovna tehnična
fakulteta v Ljubljani. gnd-227518
Vrhovec Irena, Zaklanec 27, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano na
ime Lalič Irena. gnc-227944
Zajc Brigita, Velike Poljane 9, Škocjan,
spričevalo 5. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano leta 2006. gnr-227629
Živić Miloš, Cesta na Lenivec 10, Sežana,
indeks, št. 41040007, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnx-227798

Ostale listine preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. preklicuje originale spodaj navedenih
dokumentov stroge evidence: police za
požarno zavarovanje št. 109053, 87122,
police za avtoodgovornost: 841734, police
za avtokasko: 257261, 274685, police za
nezgodno zavarovanje: 34784, pobotnice:
168811, 168817, 168818, dogovor o plačilu: 985, 966, zelene karte: od št. 588567
do št. 588572, 627508, 627509 in 627510,
vinkulacijska potrdila: 36002, 32980, coris
polica: 330449, 330450, 313594, pobotnice:
168811, 168817, 168818. Ob-19357/06
Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d. Koper, PE Celje preklicuje veljavnost obrazcev stroge evidence: IM/99, št.
395448, Z-3, št. 619756, 1-KOP/02, št. 3906,
1-AO-2004, št. 1566737, 1566733, 1552006,
zel. karte, št. 1276953, 1210741, 1157655,
1142588, 1168529, 1181617. Ob-19688/06
Agić Mehmed, Celovška cesta 90,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-227668
Amvrožič Edvin, Šolska 5, Spodnja Idrija,
študentsko izkaznico, št. 09980830, izdala
Fakuklteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnu-227501
Batistič Katja, Bazoviška 10, 34070
Sovodnje ob Soči, študentsko izkaznico,
št. 01000471, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnu-227926
Cetinski Miro, Rožna dolina cesta VI/3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-227627
Černuta Peter, Cesta Tončke čeč 2,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 18040008,
izdala FF v Ljubljani. gnx-227648
Guček Zala, Stantetova 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Bežigrad. gnl-227510
Hohler Beti, Tovarniška cesta 9/a, Zreče,
študentsko izkaznico, št. 20200080, izdala
Pravna fakukteta v Ljubljani. gne-227942

Horvat Timotej, Lackova ulica 10,
Radenci,
študentsko
izkaznico,
št.
41940119, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gne-227592
Huzjak Anja, Černelavci, Slovenska
22, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 20050102, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gno-227507
Jelševar Klemen, Selo 61, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gnv-227625
Jurčevič Darko, Vrstna ulica 11, Notranje
Gorice, službeno izkaznico, št. 010336,
izdana pri MNZ Ljubljana. gnh-227639
Kerkez Vinka, Zlato polje 2/b, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 93594421, izdal
FERI Maribor. m-677
Kobe Žgalin Maj, Gorkičeva 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64040092, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnm-227784
Kostanjevec Miha, Gradnikova ul. 5,
Kranj, delovno knjižico. gne-227792
Kovačič Ester, Cankarjev drevored 16/a,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnz-227496
Lang Marjan s.p., Puževci 24/a, Bodonci,
izvod licence skupnosti za tovorno vozilo
MAN 26.463, z reg. št. MS A9-457.
gnx-227623
Lovrinović Ante, Smrečnikova 28, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem izpitu za
voznika motornih vozil, št. 1871, izdano
10. 6. 1974. gnz-227796
Markučič Patricija, Danijelova 11, Pobegi,
delovno knjižico. gng-227790
Mohar Marko, Kadunčeva 1/b, Grosuplje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1360, ser. št. 8158. gnm-227634
Muha Andreja, Pod Stražico 1,
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
11050043, izdala Visoka šola za zdravstvo.
gnj-227612
Posavac Vera, Tunjice 34/a, Kamnik,
delovno knjižico. gny-227622
Primožič Valter, Kolomban 72, Ankaran
– Ankarano, pomorsko knjižico, št. 0944.
gnh-227789
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Bruna Zara, zap. št.
199, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-19355/06
Retel Jože s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnice za mednarodni promet
za Ukrajino – tranzit, št. 141208; za Ukrajino
za tretjo državo, št. 567905 in št. 567874.
gnf-227816
Sitzenfrei Ines, Arbajterjeva 5, Ptuj,
delovno knjižico. gns-227503
Stražišnik Sergej, Gortina 58, Muta,
delovno knjižico, ser. št. A 0382954, reg. št.
14435, izdana leta 1997. gns-227628
Šantolič Mitja, Sela pri Dobovi 60,
Dobova, potrdilo o opravljenem tečaju za
zidarja, izdano v Sevnici. gnf-227791
Ševerdija Ivana, Vodenska c. 29,
Trbovlje, delovno knjižico. gnz-227621
Šmrgut Robert, Orehovica 17, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnh-227514
Ušaj Tina, Gregorčiča 12/c, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 20980277, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni-227863
Vovk Polona, Trebinjska ulica 9,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
31990158, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnt-227502
Vtič Božidar, Lazarjeva 5, Ptuj, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3883/00-99, ser. št. 1881/99, izdala
izdala Uprava za pomorstvo. gnp-227506
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji natečaja
Storitve
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca reprezentativnosti sindikatov
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Sklepi skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
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

5381
5381
5381
5382
5383
5384
5384
5400
5425
5443
5443
5446
5446
5452
5459
5462
5462
5464
5464
5464
5464
5464
5478
5490
5503
5503
5504
5504
5504
5504
5505
5506
5507
5508
5519
5520
5524
5524
5525
5526
5530
5531
5531
5531
5532
5532
5532
5532
5532
5535
5537
5537
5538

Stran

5539

Stran

5540 /

Št.
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o izvršbi in
zavarovanju
s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
V Uradnem listu RS, št. 44/2006, ki je izšel 25. aprila 2006,
je bilo objavljeno že drugo uradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju. V knjižni izdaji ZIZ-UPB2,
ki je izšla v Zbirki predpisov s trdo vezavo platnic,
smo dodali podrobno stvarno kazalo. Pripravil ga je
mag. Janez Toplišek, eden vodilnih slovenskih pravnih
strokovnjakov za oblikovanje stvarnih kazal nove slovenske zakonodaje.

Z ALOŽBA

4700 SIT (19,61 EUR)   

– 261583

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


N A R O Č I L N I C A
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Štev. izvodov
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Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE
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